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1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ....

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

2222).-).-).-).-DESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIAL .... 

No n'hi ha.



3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA D''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL    
PRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTE    """"GRANJAS AVÍCOLAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DEGRANJAS AVÍCOLAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DEGRANJAS AVÍCOLAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DEGRANJAS AVÍCOLAS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE    
NAHUALINGONAHUALINGONAHUALINGONAHUALINGO     ((((EL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOR)")")")",,,,    SUBVENCIONAT A LA FUNDACIÓN ADRA PER ACORD DESUBVENCIONAT A LA FUNDACIÓN ADRA PER ACORD DESUBVENCIONAT A LA FUNDACIÓN ADRA PER ACORD DESUBVENCIONAT A LA FUNDACIÓN ADRA PER ACORD DE    
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAJUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAJUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAJUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA     28282828    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2014201420142014,,,,    DINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIA     2014201420142014

1111....    La Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014 va prendre l'acord d'atorgament de 
subvenció següent:

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

3799 Fundación Adra 
(Agencia Adventista 
para el Desarrollo)

G-8226293
2

Granjas avícolas 
familiares en 
Nahualingo (El 
Salvador)

56.018,07 € 9.524 € 17%

2222....    En data 5 de desembre de 2014 i número de registre 23.783, Olga Calonge Angoy, en qualitat de 
directora de la Fundación Adra (Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales), 
presenta la reformulació tècnica i econòmica del projecte "Granjas avícolas familiares en el municipio 
de Nahualingo (El Salvador)", amb un total de 50.567,86 €.

3333....    L'informe del tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, favorable a 
l'aprovació de la modificació del pressupost del projecte  "Granjas avícolas familiares en el municipio 
de Nahualingo (El Salvador)", atès que el pressupost total passa a ser de 50.567,86 €, i que tot i que  
l'aportació de l'Ajuntament de Granollers s'incrementa lleugerament (18,83%), és lluny del 50%, i les 
modificacions tècniques, causades per l'aportació menor de l'Ajuntament de Granollers que la 
quantitat sol·licitada (vegeu quadre adjunt), queden restringides a la disminució del nombre de famílies 
beneficiàries (de 50 a 40), amb el manteniment de les 8 activitats previstes, per la qual cosa proposa 
que es mantingui la subvenció atorgada, 9.524 €.

Partida Pressupost sol·licitat Import aprovat Proposta de modificació
Equips i 
subministraments

6.571,15 € (sense detall) 4.351,54 €

Personal local 7.846,15 € (sense detall) 4.245,15 €
Funcionament 415,38 € (sense detall) 0 €
Despeses indirectes 
(màxim 10%)

1.640 € (9,96%) (sense detall, màxim 
952,4 €, 10%)

926,31 € (9,73%)

Import Aj. Granollers 16.472,69 € 9.524 € 9.524 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111....     La Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

2222....    El Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3333....    L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 
25 de maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011.

4444....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2014, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 17 de desembre de 2013.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    



PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la modificació del pressupost del projecte "Granjas avícolas familiares en el 
municipio de Nahualingo (El Salvador)", aprovat per acord de Junta de Govern Local del dia 28 
d'octubre de 2014,  de la manera següent :

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

3799 Fundación Adra 
(Agencia Adventista 
para el Desarrollo)

G-8226293
2

Granjas avícolas 
familiares en 
Nahualingo (El 
Salvador)

50.567,86  € 9.524 € 18,83%

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la possibilitat  
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DE    
TELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,DADESDADESDADESDADES,,,,ACCÉS A INTERNET DE LACCÉS A INTERNET DE LACCÉS A INTERNET DE LACCÉS A INTERNET DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSGRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSGRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSGRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT    
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 de febrer 
de 2015, es  va autoritzar la despesa del contracte  i  es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació  del servei de 
telecomunicacions de veu,dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers, Organismes 
Autònoms i Empreses Municipals, per un període de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 
mesos més, declarant-ne la seva plurianualitat, per un import màxim de licitació de 360.000,00 euros 
més 75.600,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 435.600,00 euros,  mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

Dins del termini establert en aquest anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que 
han estat admeses:

Plica Empresa Data Registre Num. registre entrada
1 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU I TELEFONICA 

MOVILES DE ESPAÑA SAU UTE
23/04/15 2015007667

Desprès de la corresponent obertura públiques dels sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica),  el cap del servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, ha emès 
l'informe tècnic en el qual  proposa a la Mesa de Contractació, l'oferta econòmicament més 
avantatjosa presentada per l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES DE 
ESPAÑA SAU UTE amb CIF U-87304978 per un import màxim de 331.003,60 euros més 69.510,76 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 400.514,36 euros, desglossat en:

- 274.272,12 euros ( IVA exclòs) en concepte del servei de telecomunicacions fixe.
- 56.731,48 euros (IVA exclòs)  en concepte del servei de telecomunicacions mòbils .

A continuació es detalla la distribució per ens i anualitats en període executiu :

    Distribució plurianual per organisme FIXE

Ens 2015 2016 2017 Total

Ajuntament de Granollers 55.294,70 € 110.589,41 
€

55.294,70 € 221.178,81 €



Patronat Museu de 
Granollers

1.531,72 € 3.063,45 € 1.531,72 € 6.126,90 €

Granollers Escena SL 3.330,06 € 6.660,12 € 3.330,06 € 13.320,23 €

Granollers Promocions SA 1.610,02 € 3.220,04 € 1.610,02 € 6.440,07 €

Consorci Montserrat Montero 1.909,12 € 3.818,24 € 1.909,12 € 7.636,48 €

Granollers Mercat EPE 677,78 € 1.355,55 € 677,78 € 2.711,10 €

Granollers Audiovisual SL 18.613,92 € 37.227,83 € 18.613,92 € 74.455,67 €

TOTAL (IVA inclòs) 82.967,32 € 165.934,63 
€

82.967,32 € 331.869,27€

 Distribució plurianual per organisme MÒBIL

Ens 2015 2016 2017 Total

Ajuntament de Granollers 14.547,03 € 29.094,06 € 14.547,03 € 58.188,13 €

Patronat Museu de 
Granollers

72,37 € 144,75 € 72,37 € 289,49 €

Granollers Escena SL 28,46 € 56,92 € 28,46 € 113,84 €

Granollers Promocions SA 148,46 € 296,93 € 148,46 € 593,86 €

Consorci Montserrat Montero 289,49 € 578,99 € 289,49 € 1.157,97 €

Granollers Mercat EPE 105,09 € 210,17 € 105,09 € 420,34 €

Granollers Audiovisual SL 1.970,36 € 3.940,73 € 1.970,36 € 7.881,45 €

TOTAL (IVA inclòs) 17.161,27 € 34.322,55 € 17.161,27 € 68.645,09 €

d'acord amb la següent puntuació:

Criteri A1: Import anual de licitació de les teleco municacions fixes (fins a 
40 punts)

137.136,06 euros
A1 = 40 x  ---------------------------------- = 40 punts

137.136,06 euros

Criteri A2: Import anual de licitació de les teleco municacions mòbils (fins 
a 12 punts)

                                28.365,74 euros
A2 = 12 x  ---------------------------------- = 12 punts

                                   28.365,74 euros

Criteri A3: Valor tecnològic (fins a 40 punts)

2.638 punts
A3 = 40 x  ---------------------------------- = 40 punts

2.638 punts



Criteri A4: Baixa lineal sobre els preus de catàleg  de terminals mòbils i 
equipament auxiliar (fins a 8 punts)

100%
A4 = 8 x  ---------------------------------- = 8 punts

100%

Resum de la valoracióResum de la valoracióResum de la valoracióResum de la valoració
El resum de la valoració detallada anteriorment és la següent

Criteri Punts
Import anual de licitació de les telecomunicacions  fixes (fins a 40 punts) 40
Import anual de licitació de les telecomunicacions  mòbils (fins a 12 punts) 12
Valora tecnològic (fins a 40 punts) 40
Baixa lineal sobre els preus de catàleg de terminals mòbils i equipament auxiliar (fins a 8 
punts)

8

TOTAL punts .................. 100

En data 28 de maig de 2015 , la cap de l'Oficina Central de Contractació i Compres, mitjançant 
delegació de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU I 
TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SAU UTE amb CIF U-87304978  a presentar la documentació  
prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SAU 
UTE ha presentat la documentació requerida amb data 9 de juny de 2015 i compleix les requisits 
previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la cap del Servei de Contractació i 
Compres   emet un informe pel qual accepta la documentació presentada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 18 de maig de 2015 , proposa 
l'adjudicació del contracte de serveis  telecomunicacions de veu,dades i accés a internet basats en 
infrastructures fixes i mòbils de l'Ajuntament de Granollers, organismes autònoms i empreses 
municipals,   per a 24 mesos, a l'empesa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES 
DE ESPAÑA SAU UTE amb CIF U-87304978 , que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,   
per un import total màxim de  331.003,60 euros més 69.510,76 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 400.514,36 euros, desglossat en:

- 274.272,12 euros ( IVA exclòs) en concepte del servei de telecomunicacions fixe.
- 56.731,48 euros (IVA exclòs)  en concepte del servei de telecomunicacions mòbils .

Amb la següent distribució pressupostària:

FIXA

Ajuntament 2015 2016 2017 total

H314 92040 22200 46.078,92 € 110.589,41 € 64.510,49 € 221.178,81 €

Patronat 
Museu 2015 2016 2017 total

H435 33320 22200 638,22 € 1.531,72 € 893,51 € 3.063,45 €

H436 33330 22200 638,22 € 1.531,72 € 893,51 € 3.063,45 €

Total ..... 1.276,44 € 3.063,45 € 1.787,01 € 6.126,90 €

MÒBIL



Ajuntamen
t 2015 2016 2017 total

H100 92000 22200 712,88 € 1.710,90 € 998,03 € 3.421,81 €

H111 91210 22200 2.468,38 € 5.924,12 € 3.455,74 € 11.848,24 €

H160 24100 22200 133,66 € 320,79 € 187,13 € 641,59 €

H200 92070 22200 427,06 € 1.024,95 € 597,89 € 2.049,89 €

H260 92020 22200 392,08 € 941,00 € 548,92 € 1.882,00 €

H302 15001 22200 413,47 € 992,33 € 578,86 € 1.984,66 €

H310 16902 22200 472,10 € 1.133,04 € 660,94 € 2.266,08 €

H312 15322 22200 467,82 € 1.122,77 € 654,95 € 2.245,55 €

H314 92040 22200 3.435,16 € 8.244,38 € 4.809,22 € 16.488,75 €

H320 13000 22200 552,48 € 1.325,95 € 773,47 € 2.651,90 €

H350 17000 22200 334,16 € 801,98 € 467,82 € 1.603,96 €

H410 32001 22200 409,90 € 983,76 € 573,86 € 1.967,51 €

H420 34000 22200 787,14 € 1.889,14 € 1.102,00 € 3.778,27 €

H430 33000 22200 647,52 € 1.554,05 € 906,53 € 3.108,10 €

H431 33811 22200 174,65 € 419,16 € 244,51 € 838,32 €

H450 31100 22200 294,06 € 705,74 € 411,68 € 1.411,49 €

Total ..... 12.122,53 € 29.094,06 € 16.971,54 € 58.188,13 €

Patronat Museu 2015 2016 2017 total

H435 33320 22200 30,16 € 72,37 € 42,22 € 144,75 €

H436 33330 22200 30,16 € 72,37 € 42,22 € 144,75 €

Total ..... 60,31 € 144,75 € 84,44 € 289,49 €

Atès que la clàusula  X.2 apartat f) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 1.500,00 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

Assumpte: "Licitació del contracte de serveis de  telecomunicacions de veu,dades i accés a internet 
basats en infrastructures fixes i mòbils de l'Ajuntament de Granollers, organismes autònoms i 
empreses municipals"

Diari Oficial: Inserció al BOE  núm. 68 de data 20 de març de 2015  per import de 892,35 euros�

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data  23 de març de 2015  per import de 265,60 euros�

        Liquidació: Núm.201502001840L
       TOTALTOTALTOTALTOTAL                             1.157,951.157,951.157,951.157,95    euroseuroseuroseuros

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 16 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic,  pel que fa als contractes de serveis subjectes a regulació 
harmonitzada.

Article 151 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �



de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Article 153 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa a la notificació de l'adjudicació del contracte.

Article 154 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la formalització del contracte .

Article 156 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    ����

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES DE 
ESPAÑA SAU UTE amb CIF U-87304978 , el contracte de serveis de telecomunicacions de veu,dades 
i accés a internet basats en infrastructures fixes i mòbils de l'Ajuntament de Granollers, organismes 
autònoms i empreses municipals  per a 24 mesos, per un import total màxim de 331.003,60 euros més 
69.510,76 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 400.514,36 euros, desglossat en:

- 274.272,12 euros ( IVA exclòs) en concepte del servei de telecomunicacions fixe.
- 56.731,48 euros (IVA exclòs)  en concepte del servei de telecomunicacions mòbils .

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i les 
següents anualitats:

FIXA

Ajuntament 2015 2016 2017 total

H314 92040 22200 46.078,92 € 110.589,41 € 64.510,49 € 221.178,81 €

Patronat 
Museu 2015 2016 2017 total

H435 33320 22200 638,22 € 1.531,72 € 893,51 € 3.063,45 €

H436 33330 22200 638,22 € 1.531,72 € 893,51 € 3.063,45 €

Total ..... 1.276,44 € 3.063,45 € 1.787,01 € 6.126,90 €

MÒBIL
Ajuntamen
t 2015 2016 2017 total

H100 92000 22200 712,88 € 1.710,90 € 998,03 € 3.421,81 €

H111 91210 22200 2.468,38 € 5.924,12 € 3.455,74 € 11.848,24 €

H160 24100 22200 133,66 € 320,79 € 187,13 € 641,59 €

H200 92070 22200 427,06 € 1.024,95 € 597,89 € 2.049,89 €

H260 92020 22200 392,08 € 941,00 € 548,92 € 1.882,00 €

H302 15001 22200 413,47 € 992,33 € 578,86 € 1.984,66 €

H310 16902 22200 472,10 € 1.133,04 € 660,94 € 2.266,08 €

H312 15322 22200 467,82 € 1.122,77 € 654,95 € 2.245,55 €

H314 92040 22200 3.435,16 € 8.244,38 € 4.809,22 € 16.488,75 €



H320 13000 22200 552,48 € 1.325,95 € 773,47 € 2.651,90 €

H350 17000 22200 334,16 € 801,98 € 467,82 € 1.603,96 €

H410 32001 22200 409,90 € 983,76 € 573,86 € 1.967,51 €

H420 34000 22200 787,14 € 1.889,14 € 1.102,00 € 3.778,27 €

H430 33000 22200 647,52 € 1.554,05 € 906,53 € 3.108,10 €

H431 33811 22200 174,65 € 419,16 € 244,51 € 838,32 €

H450 31100 22200 294,06 € 705,74 € 411,68 € 1.411,49 €

Total ..... 12.122,53 € 29.094,06 € 16.971,54 € 58.188,13 €

Patronat Museu 2015 2016 2017 total

H435 33320 22200 30,16 € 72,37 € 42,22 € 144,75 €

H436 33330 22200 30,16 € 72,37 € 42,22 € 144,75 €

Total ..... 60,31 € 144,75 € 84,44 € 289,49 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU I TELEFONICA MOVILES DE 
ESPAÑA SAU UTE  la quantitat de    1111....157157157157,,,,95959595    euroseuroseuroseuros, en concepte de despeses de publicitat del 
procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis de  telecomunicacions de veu,dades 
i accés a internet basats en infrastructures fixes i mòbils de l'Ajuntament de Granollers, organismes 
autònoms i empreses municipals .Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència 
bancària al compte 2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al 
que pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic 
(contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es podran abonar amb xec conformat o bé amb 
targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 
7 2a. planta de Granollers, dins de l'horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de 
quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini màxim de 5 dies 
naturals posteriors als 15 dies  hàbils comptats  des d'aquesta notificació, previ al pagament de la 
corresponent taxa (86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars,clàusula X.2  apartat  g)

QUARTQUARTQUARTQUART. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes 
de l'Ajuntament de Granollers.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....   Publicar aquest acord d'adjudicació  del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant 
de l'òrgan de contractació , i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del contractant ,  
en el BOPB, en el BOE  i en el DOUE, d'acord al que estableix l'article 154 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

SETÉSETÉSETÉSETÉ....        Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi 
el crèdit no disposat dels document comptables A i es confeccionin nous documents comptables 
d'acord amb els imports i anualitats indicats en el primer punt d 'aquest acord.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    



SERVEIS PER A LSERVEIS PER A LSERVEIS PER A LSERVEIS PER A L''''EXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DE L''''1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    30303030    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE    
DEDEDEDE    2015201520152015    SMB LSMB LSMB LSMB L''''EMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUP ,,,,SASASASA

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia  17 de desembre de 2013 es va  
adjudicar a l'empresa ID GRUP,SA amb CIF A59367458 el contracte de serveis per a l'externalització 
del centre de processament de dades de l'Ajuntament de Granollers per un import de 94.950,00 euros 
més 19.939,50 euros en concepte d'IVA (21%) amb càrrec a la partida pressupostària 
H223.92020.21603 de l'exercici 2014 amb un termini d'execució d'un any.

2.- Amb data 31 de desembre de 2013 es va formalitzar el contracte núm. 375/13 amb vigència des de 
l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.

3.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014 es va aprovar la 
modificació del contracte en el sentit d'ampliar les prestacions objecte del contracte amb un import de 
18.990,00 euros més 3.987,90 euros d'IVA (21%), que representà un 20% de l'import primitiu del 
contracte, estant al límit permès de modificació establerta en la clàusula catorzena del contracte . 

4.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2014 es va va aprovar la 
pròrroga del contracte de serveis per a l'externalització del centre de processament de dades de 
l'Ajuntament de Granollers, des de l'1 de gener de 2015 fins al 30 de juny de 2015  formalitzat amb 
l'empresa ID GRUP,SA  per un import de 66.690,02 euros més 14.004,90 euros d'IVA (21%).

5.- Atès que el proper  30 de juny de 2015 finalitza la pròrroga del contracte núm. 375/13 formalitzat 
amb data 31 de desembre de 2013,  el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació ha 
proposat endegar una nova licitació mitjançant procediment obert  el qual no podrà ser adjudicat a 
temps per garantir la continuïtat temporal de la prestació de l'esmentat servei. Per aquest motiu, 
proposa fer una pròrroga forçosa  de 3 mesos màxim fins a la nova adjudicació de la licitació 
endegada.

6.- L'empresa ID GRUP,SA  ha presentat un escrit  amb registre d'entrada  núm. 14352 de data 25 de 
juny de 2015, indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 3 mesos més, es a dir des de l'1 
de juliol de 2015 fins al 30 de setembre de 2015 amb les mateixes condicions que el contracte actual .

7.- Atès que el servei d'externalització comporta la disposició de servidors importants per a 
l'Ajuntament com són la Seu electrònica, la Web Corporativa, la base de dades Oracle on 
s'emmagatzemen les dades més importants de l'Ajuntament, així com els servidors on s'allotgen els 
nous programaris corporatius de Comptabilitat i Secretaria, que conformen la nova plataforma 
d'administració electrònica ,el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació ha emès un 
informe de data  25 de juny de 2015  en el que  considera totalment necessari:

prorrogar  forçosament el contracte de serveis per a l'externalització del centre de processament �

de dades de l'Ajuntament de Granollers des de l'1 de juliol de 2015 fins al 30 de setembre de 2015 
com a màxim,  amb les mateixes condicions i plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques que regulen el contracte actual fins que s'adjudiqui el nou procediment de 
licitació endegat.

L'import  total de la pròrroga es de 33.345,01 euros més 7.002,45 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 40.347,46 euros, amb càrrec a la partida pressupostària H260.92020.21603 de 
l'exercici 2015.

regularitzar  el document comptable A32717 de 72.600,00 euros, alliberant l'import d'aquest �

pròrroga forçosa de 40.347,46 euros (Iva inclòs) i confeccionar un nou document comptable A per 
aquest mateix import a favor de l'empresa ID GRUP,SA

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic,  pel que fa als contractes de serveis.
Article 23 del  Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.



Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    ����

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-      Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a l'externalització del centre de 
processament de dades de l'Ajuntament de Granollers des de l'1 de juliol de 2015 fins al 30 de 
setembre de 2015 com a màxim o fins l'adjudicació del nou procediment de licitació endegat a 
l'empresa ID GRUP,SA amb CIF A59367458,  amb subjeccció als plecs de clàusules administratives 
particulars i  de prescripcions tècniques particulars que regulen el contracte actual,  d'acord amb els 
fets i fonaments de dret invocats i l'informe tècnic que consta en aquest expedient.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Autoritzar la despesa d'aquesta pròrroga per un import de  33.345,01 euros més 7.002,45 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 40.347,46 euros,  amb càrrec a la partida 
pressupostària H260.92020.21603 de l'exercici 2015.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar el document comptable AD  per l'import indicat amb càrrec a la partida 
pressupostària indicada en el punt anterior a favor de l 'empresa ID GRUP,SA 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm . 375/13 formalitzat amb data  31 de 
desembre de 2013.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar al departament de comptabilitat de l'àrea de govern i economia per tal que 
s'alliberi l'import de 40.347,46 euros del document comptable A32717 del procediment licitatori 
endegat.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT  PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT  PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT  PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT  PER A LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DSERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DSERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DSERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT D''''EQUIPAMENTS TIC DEQUIPAMENTS TIC DEQUIPAMENTS TIC DEQUIPAMENTS TIC D''''AULES DE FORMACIÓ IAULES DE FORMACIÓ IAULES DE FORMACIÓ IAULES DE FORMACIÓ I    
PERIFÈRICS I SUBMINISTRAMENT DE PETIT MATERIAL AUXILIAR ASSOCIAT APERIFÈRICS I SUBMINISTRAMENT DE PETIT MATERIAL AUXILIAR ASSOCIAT APERIFÈRICS I SUBMINISTRAMENT DE PETIT MATERIAL AUXILIAR ASSOCIAT APERIFÈRICS I SUBMINISTRAMENT DE PETIT MATERIAL AUXILIAR ASSOCIAT A    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 10 de febrer 
de 2015, es  va iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació mixt 
per a la prestació del servei de manteniment i suport d'equipaments TIC d'aules de formació i 
perifèrics i subministrament de petit material auxiliar associat per l'Ajuntament de Granollers, el 
Patronat del Museu de Granollers, Consorci Montserrat Montero i Granollers Mercat EPE, amb una 
durada de dos anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys més, per un import màxim de licitació de 
48.000,00 euros més 10.080,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 58.080,00 euros,  
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, desglossat en:

- 38.000,00 euros més 7.980,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 45.980,00 euros, 
corresponent al servei de manteniment.
- 10.000,00 euros més 2.100,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 12.100,00 euros, 
corresponent al subministrament de material associat al servei .

A continuació es detalla la distribució per entitats , partides pressupostàries i anualitats:

2015 2016 2017 TOTAL

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 17.384,79 23.179,73 5.794,94 46.359,46

GRANOLLERS MERCAT 1.465,79 1.954,40 488,60 3.908,79

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO 1.973,27 2.631,02 657,75 5.262,04

PATRONAT MPAL. MUSEU 956,15 1.274,86 318,72 2.549,73

21.780,00 29.040,01 7.260,01 58.080,02



Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

NUMNUMNUMNUM....    
REGREGREGREG....D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES SA 10/03/15 2015004584
2 FSF TECNOLOGIAS DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL SL
11/03/15 2015004601

3 TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES SLU

11/03/15 2015004609

4 PUNT INFORMATIC I CREATIU SL 11/03/15 2015004690

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la cap del servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, ha emès l'informe tècnic en el 
qual  proposa a la Mesa de contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per 
l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL amb CIF B-64161250  per un import màxim de 
47.200,00 euros més 9.912,00 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 57.112,00 euros, 
d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteri que depèn dCriteri que depèn dCriteri que depèn dCriteri que depèn d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor     ((((fins afins afins afins a     25252525    puntspuntspuntspunts))))

Criteri ACriteri ACriteri ACriteri A1111::::    Forma de gestió dels serveisForma de gestió dels serveisForma de gestió dels serveisForma de gestió dels serveis    ((((fins afins afins afins a    10101010    puntspuntspuntspunts):):):):    La valoració en base a aquest criteri  és el 
següent, seguint el que s'especifica en la clàusula 5 del Plec de condicions tècniques:

PlicaPlicaPlicaPlica    1111::::    Instrumentación y ComponentesInstrumentación y ComponentesInstrumentación y ComponentesInstrumentación y Componentes ,,,,    SSSS....AAAA. (. (. (. (InycomInycomInycomInycom))))

Pel que fa a l'apartat 5.1 sobre Control i inventari de tots els equips en manteniment, InyCom planteja, 
a part d'assumir la responsabilitat del manteniment d'un inventari tecnològic actualitzat de l'Ajuntament 
(apartat 2.5 de la oferta – pàgina 13),  fer un servei de manteniment preventiu  (apartat 2.7 de la oferta – 
pàgina 14) que inclou una verificació de les dades de l'inventari, entre d'altres tasques de verificació i 
neteja dels equipaments.

Pel que fa a l'apartat 5.2 de Centralització del servei de helpdesk en un únic canal o sistema telemàtic 
d'atenció a l'usuari, Inycom planteja la disposició de tres formes diferents (apartat 2.1 de la oferta – 
pàgina 8); via telefònica, via correu electrònic i via web per mitjà de l 'eina de gestió ITSM Remedy.

Pel que fa a l'apartat 5.9 i 5.11 de substitució d'equipaments, ja sigui per avaries o per obsolescència, 
InyCom es responsabilitza de la retirada i posterior tractament de les peces sobrants o espatllades, 
segons les directives europees i espanyoles sobre gestió d'aparells electrònics i la gestió dels seus 
residus (apartat 2.6 de la oferta – pàg. 13)

Pel que fa a l'apartat 5.13 de registre, control i documentació de totes les accions realitzades, Inycom 
indica  que es reportarà a l'Ajuntament informes i estadístiques de seguiment, diaris  i mensuals 
(apartat 4.3.4 de la oferta – pàg. 36) així com un Sistema de gestió d'alertes i Enquestes de qualitat del 
servei (apartat 4.5.1 de la oferta – pàgina 43).

La valoració que s'atorga a aquesta oferta per aquest criteri és de 7 punts.

PlicaPlicaPlicaPlica    2222::::    Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de EspañaTelefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de EspañaTelefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de EspañaTelefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España ,,,,    SAUSAUSAUSAU

Pel que fa a l'apartat 5.1 sobre Control i inventari de tots els equips en manteniment, Telefónica indica 
(apartat 2.3.2 – pàg. 31) Inventari automàtic. Aquesta funcionalitat permet obtindre per procediments 
automatitzats l'inventari detallat tant hardware com software dels equips gestionats

Pel que fa a l'apartat 5.2 de Centralització del servei de helpdesk en un únic canal o sistema telemàtic 
d'atenció a l'usuari, Telefónica planteja la disposició de tres formes diferents (apartat 2.2.6.1 de la 
oferta – pàgina 20); via telefònica, via correu electrònic i via web per mitjà del portal 
amserver.telefonica.es

Pel que fa a l'apartat 5.13 de registre, control i documentació de totes les accions realitzades, 
Telefónica indica (en l'apartat 2.2.7 de la oferta – pàg. 25)  que realitzarà informes de compliment 
mensuals.... Alhora s'aprofitarà l'avinentesa per elaborar informes estadístics trimestrals i anuals del 
nombre, tipus i origen de les incidències ateses.



La valoració que s'atorga a aquesta oferta per aquest criteri és de 5 punts.

PlicaPlicaPlicaPlica    3333::::    FSF Tecnologias de Gestion EmpresarialFSF Tecnologias de Gestion EmpresarialFSF Tecnologias de Gestion EmpresarialFSF Tecnologias de Gestion Empresarial ,,,,    SSSS....LLLL    ((((OnviaOnviaOnviaOnvia))))

Pel que fa a l'apartat 5.2 de Centralització del servei de helpdesk en un únic canal o sistema telemàtic 
d'atenció a l'usuari, Onvia planteja (pàg. 2 de la oferta) que les peticions de suport tècnic es poden 
rebre via telefònica, via correu electrònic o mitjançant la nostra àrea de clients .

La valoració que s'atorga a aquesta oferta per aquest criteri és de 1 punt.

PlicaPlicaPlicaPlica    4444::::    Punt Informàtic i CreatiuPunt Informàtic i CreatiuPunt Informàtic i CreatiuPunt Informàtic i Creatiu ,,,,    SSSS....LLLL....

Pel que fa a l'apartat 5.1 sobre Control i inventari de tots els equips en manteniment, Punt Informàtic 
indica (apartat 2 – Servei de manteniment de tècnic de camp) que inclou: Auditoria inicial mitjançant 
l'eina de gestió GLPI ... i activació del plugin d'inventari. Aquesta eina actualitza l'inventari de forma 
automatitzada així com els canvis que es produeixen al moment. Per tant, la base de dades està 
contínuament actualitzada.

Pel que fa a l'apartat 5.13 de registre, control i documentació de totes les accions realitzades, Punt 
Informàtic indica (apartat 2 -  Servei de gestió i supervisió del Servei) que inclou Informe setmanal de 
l'estat de les incidències registrades a l 'eina de ticketing, Informe resum mensual d'incidències.

La valoració que s'atorga a aquesta oferta per aquest criteri és de 6 punts.

Criteri ACriteri ACriteri ACriteri A 2222::::    Funcions “on line” del programari de gestióFuncions “on line” del programari de gestióFuncions “on line” del programari de gestióFuncions “on line” del programari de gestió     ((((fins afins afins afins a     15151515    puntspuntspuntspunts))))
La valoració en base a aquest criteri és el següent, valorant el nombre de funcions, l'ergonomia i 
l'accessibilitat.

PlicaPlicaPlicaPlica    1111::::    Instrumentación y ComponentesInstrumentación y ComponentesInstrumentación y ComponentesInstrumentación y Componentes ,,,,    SSSS....AAAA. (. (. (. (InycomInycomInycomInycom))))

L'eina aportada per aquest proveïdor  és la seva Gestió d'Incidències, parametritzada segons els 
estàndards  ITIL i  basada en ITSM Remedy (apartat 3 – pàg. 16).

Les funcions que en resum ofereix i els aspectes més destacats són els següents .

Gestió d'incidències.- (apartat 3.2 – pàg. 18 a 25). Notificacions per correu electrònic.
Consultes.- (apartat 3.3 – pàg. 26). 
SLA's.- (apartat 3.4 – pàg. 27). Gestió i consulta dels acords de nivell de servei .
Informes.- (apartat 3.5 – pàg. 29).

L'ergonomia i accessibilitat es valora en base a les imatges aportades de l'eina,en les que es destaca: 
pestanyes de continguts, camí d'enllaços.

La valoració que s'atorga a aquesta oferta per aquest criteri és de 10 punts.

PlicaPlicaPlicaPlica    2222::::    Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de EspañaTelefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de EspañaTelefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de EspañaTelefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España ,,,,    SAUSAUSAUSAU

L'eina aportada per aquest proveïdor és un Portal de Servei TI (apartat 3 – pàgina 33) a l'adreça 
https://amserver.telefonica.es.

Les funcions que en resum ofereix i els aspectes més destacats són els següents :

Gestió d'incidències i Apertura, modificació i consulta d'incidències.- (apartat 3.6.2 – pàg. 48). 
Exportació a format CSV. Subscripció a una incidència oberta. Dades sobre SLA's per cada cas. 
Reclamar cas. Cerca avançada.
Informes SLA's.-
Inventari actualitzat.-
Gestió de missatges.-
Informació de serveis contractats i control del parc contractat.-(apartat 3.6.1 – pàg. 44). Llista 
complerta o filtrada Exportació a format CSV.
Informació de client.- 

Hi ha una petita descripció de l'ergonomia i accessibilitat. L'estructura de les pàgines és clàssica 
(capçalera, barra lateral esquerra d'opcions, cos de continguts, subdividit en un panell de 



comunicacions i una àrea de treball, i el peu de pàgina). Es pot escollir l'idioma (apartat 3.4.1.5 – pàg. 
38, entre els que hi ha el català. Hi ha informació de navegació de l'usuari (apartat 3.4.1.3 – pàg. 37) , 
també una Ajuda (apartat 3.4.2.3 – pàg. 39) i el mapa web (apartat 3.4.2.4 – pàg. 40)

La valoració que s'atorga a aquesta oferta per aquest criteri és de 10 punts.

PlicaPlicaPlicaPlica    3333::::    FSF Tecnologias de Gestion EmpresarialFSF Tecnologias de Gestion EmpresarialFSF Tecnologias de Gestion EmpresarialFSF Tecnologias de Gestion Empresarial ,,,,    SSSS....LLLL    ((((OnviaOnviaOnviaOnvia))))

L'eina aportada per aquest proveïdor és la seva àrea privada de gestió, que és un complement de la 
plataforma AuraPortal, pionera al món com a software BPMS (Business Process Management 
Services). En no haver en la oferta descripció de les funcions, ergonomia o accessibilitat no s'ha pogut 
valorar.

La valoració que s'atorga a aquesta oferta per aquest criteri és de 0 punts.

PlicaPlicaPlicaPlica    4444::::    Punt Informàtic i CreatiuPunt Informàtic i CreatiuPunt Informàtic i CreatiuPunt Informàtic i Creatiu ,,,,    SSSS....LLLL....

L'eina aportada per aquest proveïdor és la GLPI, basada en programari lliure i en entorn web  (PHP, 
MySQL, XML).

Les funcions que en resum ofereix i els aspectes més destacats són els següents :

Funcions generals.- Mòdul de cerca complex. Exportació de dades en diversos formats. Còpia de 
seguretat/restauració de la base de dades en format SQL.
Inventari.- Gestió de models i marques. Gestió de la informació administrativa.

ITIL Service Desk.- Aplicar regles de negoci quan a la obertura de tickets (personalizable per entitat).
Usuari final.- Front-end d'usuari per la demanada d'intervenció. Seguiment per correu de la funció de 
sol·licitud d'intervenció. Enquesta de satisfacció
Tècnics.- Gestió de prioritats en les intervencions. Resolució de les intervencions mitjançant plantilles 
amb dades obligatòries i predefinides.
Estadística.-
Administració.-
Reserva.- Gestió de les reserves per al material en l 'inventari afectada amb el parc de reserves.
Base de dades de coneixement.- Gestió d'un FAQ públic.
Informes.- 

L'ergonomia i accessibilitat es valora en base a les imatges aportades de l'eina,en les que es destaca: 
pestanyes de funcions, pestanyes de continguts,camí d'enllaços.

La valoració que s'atorga a aquesta oferta per aquest criteri és de 15 punts.

Seguidament es detalla resum valoracions dels criteris que depenen d 'un judici de valor:

Criteri

Instrumentación y 
Componentes, S.A. 
(Inycom)

Telefónica Soluciones de 
Informática y 
Comunicaciones de 
España, SAU

FSF Tecnologias de 
Gestion Empresarial, 
S.L (Onvia)

Punt Informàtic i 
Creatiu, S.L.

A1 7 5,00 1,00 6,00
A2 10 10,00 0,00 15,00

BBBB))))    Criteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàtica . ". ". ". "Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica " (" (" (" (fins afins afins afins a     75757575    puntspuntspuntspunts))))

Criteri BCriteri BCriteri BCriteri B 1111::::    Import anual del servei de mantenimImport anual del servei de mantenimImport anual del servei de mantenimImport anual del servei de mantenim entententent    ((((amb un màxim deamb un màxim deamb un màxim deamb un màxim de     40404040    puntspuntspuntspunts))))

La valoració en base a aquest criteri és el següent, d'acord a la fórmula

                     import anual servei de mant. oferta mes baixa
B1 = 40 x -------------------------------------------------------------
                     import anual servei de mant. oferta a valorar



Empresa Import anual servei Valor B1
Instrumentación y Componentes, S.L. (Inycom)20.772,57 € EXCLOSA

Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España, SAU

17.362,80 € 39,16

FSF Tecnologias de Gestion Empresarial, S.L 
(Onvia)

17.000,00 € 40,00

Punt Informàtic i Creatiu, S.L. 18.600,00 € 36,56

L'empresa Instrumentación y Componentes, S.A. (Inycom) queda exclosa del procés licitatori per 
presentar un preu d'adjudicació superior a l' establert en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que regulen aquest contracte, d'acord la clàusula II.1 i III.5.B3 del mateix Plec i d'acord 
amb l'article 84 del  Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

Criteri BCriteri BCriteri BCriteri B 2222::::    Import unitari mensual per equip addicionImport unitari mensual per equip addicionImport unitari mensual per equip addicionImport unitari mensual per equip addicion alalalal    ((((amb un màxim deamb un màxim deamb un màxim deamb un màxim de     5555    puntspuntspuntspunts))))

La valoració en base a aquest criteri  és el següent, d'acord a la fórmula

                       import unitari mensual oferta mes baixa
B2 = 5 x     -------------------------------------------------------------
                      import unitari mensual  oferta a valorar

Empresa Import unitari mes Valor B2
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, SAU

3,39 € 5,00

FSF Tecnologias de Gestion Empresarial, S.L (Onvia) 4,50 € 3,77
Punt Informàtic i Creatiu, S.L. 3,50 € 4,84

Criteri BCriteri BCriteri BCriteri B 3333::::    Imports unitaris material auxiliarImports unitaris material auxiliarImports unitaris material auxiliarImports unitaris material auxiliar     ((((amb un màxim deamb un màxim deamb un màxim deamb un màxim de     5555    puntspuntspuntspunts))))    

La valoració en base a aquest criteri, està dividida en 20 valoracions, una per cada tipus de material, 
amb un valor màxim per cada un de 0,25 punts.

L'empresa Telefónica Soluciones de Informatica y Comunicaciones SAU ha ofert dins d'aquest apartat 
els següents productes a cost zero : 10.4 Font d'alimentació 450W ATX; 10.5 Font d'alimentació 700W 
ATX; 10.6 Disc dur 500 Gb SATA; 10.7 Disc dur 1024 GB SATA; 10.8 Disc dur SSD 60 Gb; 10.10 
Gravador DVD SATA; 10.11 Memòria RAM 1024 MB DDR ;10.12 Memòria RAM 2GB DDR2; 10.13 
Bateria placa base PC; 10.14 Teclat ;10.15 Ratolí; 10.17 Monitor TFT 19” i 10.20 Tarja vídeo sortida 
dual DVI.

Atès que l'empresa Telefónica Soluciones de Informatica y Comunicaciones SAU ha ofert una  baixa 
del 100% sobre del preu unitari de licitació dels productes detallats anteriorment, se li atorga la major 
puntuació en aquests subapartats i a la resta de licitadors, la puntuació proporcional en funció de les 
seves baixes. 

En aquest sentit, es segueix l'essència de la fórmula matemàtica establerta en els Plecs de Clàusules 
Administratives, en la que es dóna la puntuació màxima a l'oferta que ofereixi el menor preu, atribuint 
a la resta de licitadors la puntuació que proporcionalment correspongui en relació a la màxima 
puntuació.

El detall de la valoració per cada tipus de material i proveïdor està en l 'Annex I adjunt, i en resum és el 
següent:

Empresa Suma Valors B3 
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU 3.25
FSF Tecnologias de Gestion Empresarial, S.L (Onvia) 1,17
Punt Informàtic i Creatiu, S.L. 3,17



Criteri BCriteri BCriteri BCriteri B 4444::::    Baixa lineal de preusBaixa lineal de preusBaixa lineal de preusBaixa lineal de preus     ((((amb un màxim deamb un màxim deamb un màxim deamb un màxim de     5555    puntspuntspuntspunts))))    

Es valora la baixa lineal sobre els preus del grup de subministrament d'aquell material no inclòs dins 
l'apartat 9 del Plec de Condicions Tècniques i que es  troben establerts en les tarifes de cada fabricant 
o proveïdor dels materials necessaris per complir  l 'objecte del contracte,  segons la fórmula:

                           baixa  de la oferta a valorar
B4 = 5  x      ------------------------------------------------
                     baixa màxima de totes les ofertes 

Empresa Import unitari mes Valor B4
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, SAU

50 % 5,00

FSF Tecnologias de Gestion Empresarial, S.L (Onvia) 5 % 0,50
Punt Informàtic i Creatiu, S.L. 15 % 1,50

Criteri BCriteri BCriteri BCriteri B 5555::::    Millora en hores setmanals dMillora en hores setmanals dMillora en hores setmanals dMillora en hores setmanals d ''''un tècnic inun tècnic inun tècnic inun tècnic in ----situsitusitusitu        ((((fins afins afins afins a     15151515    puntspuntspuntspunts))))    

Es valora la disposició d'un tècnic en les dependències del Servei de Sistemes d'Informació i 
Comunicació i/o edificis municipals per execució de tasques associades al contracteen base a la 
següent fórmula:

                      millora hores setmanals  de la oferta a valorar
B5 = 15  x --------------------------------------------------------
                 millora hores setmanals  oferta amb més hores

Proveïdor Millora hores 
setm.

Valor B5

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, SAU

5 5,00

FSF Tecnologias de Gestion Empresarial, S.L (Onvia) 6 6,00
Punt Informàtic i Creatiu, S.L. 15 15,00

Criteri BCriteri BCriteri BCriteri B 6666::::    Millora en el termini màxim de resolució davant dMillora en el termini màxim de resolució davant dMillora en el termini màxim de resolució davant dMillora en el termini màxim de resolució davant d ''''una incidènciauna incidènciauna incidènciauna incidència

Es valora el termini ofert per cada tipus d'incidència, segons el detall següent:

Avaries de hardware  fins 1 punt
Incidències de software fins 1 punt
Avaries hardware/software urgents fins a 2 punts
Instal·lació nous productes software fins a  0,5 punts
Instal·lació nous PCS o perifèrics fins a 0,5 punts

Hores 
màxim

Punts Telefònica Onvia Punt Informatic Total

Avaries hardware 24 1 24 0.17 24 0.17 4 1.00 4
Incidències 
software

24 1 24 0.17 12 0.33 4 1.00 4

Avaries 
hardware/software 
urgents

6 2 4 1 4 1 2 2.00 2

Instal.lació nou 
software

24 0.5 24 0.08 12 0.17 4 0.5 4

Instal.lació nous 
PC o perifèrics

24 0.5 24 0.08 24 0.08 4 0.5 4



5 1.5 1.75 5.00

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

Criteri

Instrumentación y 
Componentes, S.L. 

(Inycom)

Telefónica Soluciones de 
Informática y 

Comunicaciones de 
España, SAU

FSF Tecnologias de 
Gestion Empresarial, 

S.L (Onvia)

Punt Informàtic i 
Creatiu, S.L.

A1 7 5,00 1,00 6,00
A2 10 10,00 0,00 15,00
B1 Exclosa 39,16 40,00 36,56
B2 5,00 3,77 4,84
B3 3,25 1,17 3,17
B4 5,00 0,50 1,50
B5 5,00 6,00 15,00
B6 1,50 1,75 5,00

Total …Total …Total …Total … .... EXCLOSA 73737373,,,,91919191 54545454,,,,19191919 87878787,,,,07070707

En el mateix acte, es proposa l'adjudicació a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL  amb CIF 
B-64161250 per un import màxim de 47.200,00  euros més 9.912,00 euros en concepte d'IVA (21%), 
el que fa un total de 57.112,00 euros. El desglossament de l'import total es el següent:

- Corresponent al servei de manteniment, per import de 37.200,00 euros més 7.812,00 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 45.012,00 euros.
- Corresponent al subministrament del material associat al servei: import màxim de 10.000,00 euros 
més 2.100,00 euros en concepte d'IVA (21%),el que fa un total de 12.100,00 euros, d'acord amb els 
preus unitaris oferts per l' adjudicatari.

2015 2016 2017 TOTAL

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 11.396,70 22.793,40 11.396,70 45.586,80

GRANOLLERS MERCAT 960.91 1.921,82 960.91 3843,64

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO 1293.59 2587,17 1293.59 5174,35

PATRONAT MPAL. MUSEU 626.81 1253,62 626.81 2507,22

14.278,00 28.556,00 14.278,00 57.112,00

----    AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS

Total any 
2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total 

H260.92020.21000 8.982,14 17.964,29 8.982,14 35.928,58

H260.92020.22002 2.414,56 4.829,11 2.414,56 9.658,22

11.396,70 22.793,40 11.396,70 45.586,80

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH

     Total 
any 2015

Total 
any 2016

Total 
any 2017

Total

H436.33330.21600 494.01 988.01 494.01 1.976,03

H436.33330.22002 132.80 265.60 132.80 531.19

626.81 1.253,61 626,81 2.507,22

En data 2 de juny de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa PUNT INFORMATIC I CREATIU SL amb CIF 
B-64161250 a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 



Atès que l'empresa  PUNT INFORMATIC I CREATIU SL   ha presentat la documentació requerida i 
compleix els requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la cap del Servei 
de Contractació i Compres  emet un informe pel qual accepta la documentació presentada.

Atès que la clàusula X.2 apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

Assumpte: Licitació contracte mixt del servei de manteniment i suport d'equipaments TIC d'aules de 
formació i perifèrics i subministrament de petit material auxiliar associat :

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 23/02/2015
Liquidació: Núm. 201502001117L de data 23/02/2015  per import de 245,63 euros

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Articles 160 i  161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

Article 152.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic pel que fa a

Articles 154 i  156 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la  formalització del contracte .

Article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, pel que fa al rebuig de proposicions que superin el pressupost de licitació .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Excloure la proposta presentada per l'empresa    INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTESINSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTESINSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTESINSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES    
SASASASA   del procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte mixt per a la prestació del servei 
de manteniment  i suport d'equipaments TIC d'aules de formació i perifèrics i subministrament de petit 
material auxiliar associat per l'Ajuntament de Granollers, el Patronat del Museu de Granollers, 
Consorci Montserrat Montero i Granollers Mercat EPE,  per presentar un preu d'adjudicació superior a 
l' establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen aquest contracte , d'acord la 
clàusula II.1 i III.5.B3 del mateix Plec i d'acord amb l'article 84 del  Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, d'acord amb 
els fets i fonaments indicats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Adjudicar a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL. amb CIF B-64161250, el 
contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment   i suport d'equipaments TIC d'aules de 
formació i perifèrics i subministrament de petit material auxiliar associat per l'Ajuntament de 
Granollers, el Patronat del Museu de Granollers, Consorci Montserrat Montero i Granollers Mercat 
EPE per un import màxim de de 47.200,00  euros més 9.912,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 57.112,00 euros. El desglossament de l'import total es el següent:

- Corresponent al servei de manteniment, per import de 37.200,00 euros més 7.812,00 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 45.012,00 euros.
- Corresponent al subministrament del material associat al servei: import màxim de 10.000,00 euros 
més 2.100,00 euros en concepte d'IVA (21%),el que fa un total de 12.100,00 euros, d'acord amb els 
preus unitaris oferts per l' adjudicatari.



2015 2016 2017 TOTAL

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 11.396,70 22.793,40 11.396,70 45.586,80

GRANOLLERS MERCAT 960.91 1.921,82 960.91 3843,64

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO 1293.59 2587,17 1293.59 5174,35

PATRONAT MPAL. MUSEU 626.81 1253,62 626.81 2507,22

14.278,00 28.556,00 14.278,00 57.112,00

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i les 
següents anualitats i aplicacions pressupostàries : 

----    AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS

Total any 
2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total 

H260.92020.21000 8.982,14 17.964,29 8.982,14 35.928,58

H260.92020.22002 2.414,56 4.829,11 2.414,56 9.658,22

11.396,70 22.793,40 11.396,70 45.586,80

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH

     Total 
any 2015

Total 
any 2016

Total 
any 2017

Total

H436.33330.21600 494.01 988.01 494.01 1.976,03

H436.33330.22002 132.80 265.60 132.80 531.19

626.81 1.253,61 626,81 2.507,22

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Liquidar a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL la quantitat de 245,63 euros, en 
concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte mixt per 
a la prestació del servei de manteniment   i suport d'equipaments TIC d'aules de formació i perifèrics i 
subministrament de petit material auxiliar associat per l'Ajuntament de Granollers, el Patronat del 
Museu de Granollers, Consorci Montserrat Montero i Granollers Mercat EPE. Aquestes despeses es 
podran abonar mitjançant transferència bancària al compte   2013-0046-89-0200601574 tot indicanttot indicanttot indicanttot indicant    
necessàriament el número dnecessàriament el número dnecessàriament el número dnecessàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i enviant una comunicació via correu 
electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es podran abonar amb xec conformat o 
bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant 
Josep, 7 2a.planta de Granollers, en el termini de quinze dies.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de  15 dies  hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars,clàusula X.2 apartat 
h)

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes de 
l'Ajuntament de Granollers.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....   Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació ,d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP. 

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 30 de setembre de 2015  per les dependències 
del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....        Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi 



el crèdit no disposat dels document comptables A i es confeccionin nous documents comptables 
d'acord amb els imports i anualitats indicats en el segon punt d 'aquest acord.

DESÈDESÈDESÈDESÈ....    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D''''EXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES DE LEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES DE LEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES DE LEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES DE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    EN EL SENTIT DE MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULESEN EL SENTIT DE MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULESEN EL SENTIT DE MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULESEN EL SENTIT DE MODIFICAR EL PLEC DE CLÀUSULES    
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LESADMINISTRATIVES PARTICULARS I AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LESADMINISTRATIVES PARTICULARS I AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LESADMINISTRATIVES PARTICULARS I AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES    
OFERTESOFERTESOFERTESOFERTES....

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 02 de juny de 
2015, es va iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per a la prestació del 
servei d'externalització del Centre de Procés de Dades de l'Ajuntament de Granollers, per a 12 mesos 
i amb possibilitat de pròrroga de 6 mesos, amb efectes des de la formalització del contracte, per 
l'import de 120.000,00 euros més 25.200,00 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 
145.200,00 euros, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

D'acord amb l'informe de la Cap del Servei de Contractació i Compres i del responsable del contracte, 
es necessari modificar les clàusules a continuació indicades del Plec de clàusules administratives 
particulars, atès que en el decurs de la tramitació de la licitació s'ha observat la necessitat de 
concretar la solvència tècnica demanada així com els elements que formen part dels criteris 
d'adjudicació, quedant de la forma indicada a continuació:

----    La clàusula IIILa clàusula IIILa clàusula IIILa clàusula III....2222....    apartat iapartat iapartat iapartat i))))    del Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particulars,,,,    passa a tenir elpassa a tenir elpassa a tenir elpassa a tenir el    
següent redactatsegüent redactatsegüent redactatsegüent redactat ::::

Declaració jurada del responsable de l'empresa dels mitjans personals (tècnics superiors) amb �

indicació de les titulacions corresponents . Titulacions requerides:
- Enginyeria superior en informàtica, especialitat sistemes o quivalent;
- i Enginyeria superior en telecomunicacions.

----    La clàusula IIILa clàusula IIILa clàusula IIILa clàusula III....2222....2222....    apartat bapartat bapartat bapartat b))))    del Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particulars,,,,    passa a tenir elpassa a tenir elpassa a tenir elpassa a tenir el    
següent redactatsegüent redactatsegüent redactatsegüent redactat ::::

b)     La proposició econòmica , que haurà d’ajustar-se al model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, (o en representació de 
l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a 
......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars per la quantitat de 
……….……………….. euros, dels quals …………euros corresponen al pressupost o preu anual de la 
contractació i …………euros a l’IVA acreditat per la prestació (La quantitat haurà d'expressar-se en 
lletres i xifres) , amb els preus unitaris a continuació indicats:

Servei Mesura unitat Preu unitari per 
any (IVA exclòs)

Nombre unitats 
necessari

Total

CPU Unitat 53
Memòria RAM 1 GB 132
Emmagatzematge 1 GB 1420
Llicència servidor Linux Red hat Ent. Unitat 3
Llicència servidor Oracle Ent Linux Unitat 1
Llicència servidor Windows 2012 R2 Unitat 5
Llicència servidor Windows 2008 R2 Unitat 4
Llicència servidor Windows 2003 Unitat 2



Ent.
Llicència servidor Windows 2003 R2 Unitat 1
Llicència servidor Oracle Unitat 1
Llicència servidor Citrix Unitat 4
Llicència Usuari Citrix Unitat 70
Llicència microsoft Office Unitat 70
Comunicació Ajuntament - CPD 50 Mbps 2
Comunicació Internet - CPD 5 Mbps 1
Comunicació CPD – Internet 
Navegació

10 Mpbps 5

CPD secundari Unitat 1
TOTAL CONTRACTE*

*El total del contracte ha de coincidir amb l'import (sense IVA) de la oferta econòmica per al 
període executiu.

Això representa una baixa del ............%, respecte al pressupost tipus de licitació.

Pel que fa a les millores:

- Major ampla de banda que l'exigit inicialment: 3 tipus de comunicacions:
• Comunicació Ajuntament – CPD ............................................. Mbps
• Comunicació Internet – CPD ................................................... Mbps
• Comunicació CPD - Internet navegació ..................................... Mpbps

- Millores de recursos dels servidors actuals ....................................... Cpu, Ram, Disc

- Dotar als servidors Citrix d'acceleració gràfica hardware Si         No

- Menor temps activació CPD secundari (per sota les 24 hores) ......... hores

- Major % de creixement vegetatiu (per sobre el 10%) .................... %

(Lloc, data i signatura del licitador)."

----    La clàusula IIILa clàusula IIILa clàusula IIILa clàusula III....4444....    apartat Aapartat Aapartat Aapartat A....2222))))    del Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particularsdel Plec de Clàusules Administratives Particulars,,,,    passa a tenir elpassa a tenir elpassa a tenir elpassa a tenir el    
següent redactatsegüent redactatsegüent redactatsegüent redactat ::::

A.2.1.- Major ampla de banda que l'exigit inicialment (el de comunicació entre l'Ajuntament i el CPD 
primari extern), d'acord amb la clàusula 3.5.1 i 3.5.2 del PPT: fins a 22 punts.

S'atorgarà la màxima puntuació a la proposta amb major ampla de banda ofert i directament 
proporcional a la resta. En cas de no oferir ampliació la puntuació serà 0.

Els 22 punts es distribuiran entre els 3 tipus de comunicacions de la següent manera:

• Comunicació Ajuntament – CPD 15 punts

• Comunicació Internet – CPD 5 punts

• Comunicació CPD – Internet navegació 2 punts

A.2.2.- Millores de recursos dels servidors actuals (Cpu, Ram, Disc), d'acord amb la clàusula 3.3 del 
PPT: 3 punts

S’atorgarà la màxima puntuació a la proposta major per cada recurs  i directament proporcional a la 
resta. Per cada recurs la puntuació màxima serà de 1 punt. En cas de no oferir ampliació la puntuació 
serà 0.

A.2.3.- Dotar als servidors Citrix d'acceleració gràfica hardware: 2 punts



Es valorarà si els servidors disposen o no de la possibilitat. Es donarà la màxima puntuació si tots 
els usuaris citrix disposen d’acceleració . Es donarà 0 en cas contrari.

AAAA....2.42.42.42.4----    Menor temps activació CPD secundari (per sota les 24 hores): 3 punts

Es valorarà el menor temps de totes les propostes per sota de 24h amb la màxima puntuació i la 
resta directament proporcional.  En cas de no oferir un temps inferior la puntuació serà 0.

AAAA....2.52.52.52.5.-.-.-.- Major % de creixement vegetatiu (per sobre el 10%): 5 punts

Es valorarà la millor proposta per sobre el  10% amb la màxima puntuació i directament proporcional 
a la resta. En cas de no oferir ampliació la puntuació serà 0.

I com a conseqüència de la necessitat de modificar les clàusules dels Plecs de clàusules 
administratives particulars, d'acord amb l'informe tècnic emès per la Cap del Servei de Contractació i 
Compres i el responsable del contracte de  data 26 de juny de 2015, es proposa modificar els terminis 
establerts, en el sentit d'ampliar la data límit de presentació de pliques i la data de la obertura del 
sobre número 2.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la LLei 30/1992, de 26 de �

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
que diu: "Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos".

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    ����

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Modificar el plec de clàusules administratives que ha de regir el contractei el seu procés de 
licitació mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, en les seves clàusules III.2. apartat i), 
III.2.2. apartat b), i III.4. apartat A.2), de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON,,,,    Ampliar els terminis establerts de la present licitació, en el sentit d'ampliar la data límit de 
presentació de pliques, que serà el 20 de juliol de 2015 i la data de la obertura del sobre número 2.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Publicar l'anunci de modificació dels plecs de clàusules administratives particulars de la 
present contractació al BOPB, al perfil del contractant i al e-tauler.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A FINALITZAR LA PRÒRROGA FORÇOSA FORMALITZADA AMBDICTAMEN RELATIU A FINALITZAR LA PRÒRROGA FORÇOSA FORMALITZADA AMBDICTAMEN RELATIU A FINALITZAR LA PRÒRROGA FORÇOSA FORMALITZADA AMBDICTAMEN RELATIU A FINALITZAR LA PRÒRROGA FORÇOSA FORMALITZADA AMB    
LLLL''''EMPRESA TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU PER EL CONTRACTE DE SERVEIS DEEMPRESA TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU PER EL CONTRACTE DE SERVEIS DEEMPRESA TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU PER EL CONTRACTE DE SERVEIS DEEMPRESA TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU PER EL CONTRACTE DE SERVEIS DE    
TELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,    DADES I ACCÉS A INTERNET BASATS ENDADES I ACCÉS A INTERNET BASATS ENDADES I ACCÉS A INTERNET BASATS ENDADES I ACCÉS A INTERNET BASATS EN    
INFRAESTRUCUTRES MÒBILSINFRAESTRUCUTRES MÒBILSINFRAESTRUCUTRES MÒBILSINFRAESTRUCUTRES MÒBILS     

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 17 de març de 2015  va acordar aprovar  la 
pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del servei de telecomunicacions de veu, 
dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i 
dades basats en infrastructures mòbils, amb efectes 1 de gener de 2015 fins que s'adjudiqui la nova 
licitació, per un període màxim fins el 30 de setembre de 2015,  formalitzat amb l'empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A- 78923125 per un import  màxim de 
28.262,97 euros més 5.935,22  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 34.198,19 euros,  
amb càrrec a les partides pressupostàries i els imports a continuació indicats :



 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)

Partida pressupostària Descripció Import 
H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA GOVERN I ECONOMIA 2.000.01
H111 91210 22200 TELÈFON CONSISTORI 6.925.17
H160 24100 22200 TELÈFON PROMOCIÓ ECONÒMICA 375,00
H200 92070 22200 TELÈFON PLANIF. I CIUTADANA 1.198,14
H260 92020 22200 TELÈFON SUPORT INFORMÀTIC 1.100,01
H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I ADMIN. TERRITORI 1.160,01
H310 16902 22200 TELÈFON GRAL. SERVEIS, V.P. I 

MOBILITAT
1.324,50

H312 15322 22200 TELÈFON U.O.S. 1.312,50
H314 92040 22200 TELÈFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 9.637,50
H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. SEGURETAT 

CIUTADANA
1.550,01

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI AMBIENT 937,50
H410 32001 22200 TELÈFON GRAL.EDUCACIÓ 1.149,99
H420 34000 22200 TELÈFON ADMIN.ESPORTS 2.208,36
H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. CULTURA I 

COMUNICACIÓ
1.816,65

H431 33811 22200 TELÈFON COMISSIÓ FESTA MAJOR 489,99
H450 31100 22200 TELÈFON SALUT PUBLICA I CONSUM 825,00

                                                                                                    Total Ajuntament                   34.010,34

H435 33320 22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 93,85
H436 33330 22200 TELEFON LA TELA 94,00

                                                                                                  Total Museu                     187,85

  TOTAL  34.198,19 euros

Atès l'informe emès per el cap del servei de Sistemes d'Informació i Comunicació de l' Ajuntament  de 
Granollers. es proposa finalitzar anticipadament la pròrroga forçosa del contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu i dades  i accés a internet de l 'Ajuntament de Granollers, lot 2 Servei de veu 
i dades basats en infrastructures mòvils formalitzada amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES DE 
ESPAÑA ,S.A.U amb CIF A- 78923125  amb efectes 31 de juliol de 2015 atès que es preveu 
formalitzar el contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de 
l'Ajuntament de Granollers, els seus Organismes Autònoms, Empreses Municipals i Consorci  en data 
1 d'agost de 2015.
Alliberar la part no disposada de la pròrroga forçosa del contracte   de serveis de telecomunicacions 
de veu i dades  i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers lot 2 Servei de veu i dades basats en 
infrastructures mòvils, amb el següent desglossament:

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida 

pressupostària
Descripció Import aprovat 

Pròrroga fins 
30/09/2015

Import pròrroga 
fins 31/07/2015

Import a alliberar

H1009200
0

22200 TELÈFON ÀREA GOVERN I 
ECONOMIA

2.000.01 € 1.555,56 € 444,45 €

H1119121
0

22200 TELÈFON CONSISTORI 6.925.17 € 5.386,24 € 1.538,93 €

H1602410
0

22200 TELÈFON PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

375,00 € 291,67 € 83,33 €

H2009207
0

22200 TELÈFON PLANIF. I 
CIUTADANA

1.198,14 € 931,89 € 266,25 €

H2609202
0

22200 TELÈFON SUPORT 
INFORMÀTIC

1.100,01 € 855,56 € 244,45 €

H3021500
1

22200 TELÈFON DIR. I ADMIN. 
TERRITORI

1.160,01 € 902,23 € 257,78 €

H3101690 22200 TELÈFON GRAL. SERVEIS, V.P. 1.324,50 € 1.030,17 € 294,33 €



2 I MOBILITAT
H3121532

2
22200 TELÈFON U.O.S. 1.312,50 € 1.020,83 € 291,67 €

H3149204
0

22200 TELÈFON EDIFICIS 
ADMINISTRATIUS

9.637,50 € 7.495,83 € 2.141,67 €

H3201300
0

22200 TELÈFON GRAL. SEGURETAT 
CIUTADANA

1.550,01 € 1.205,56 € 344,45 €

H3501700
0

22200 TELÈFON MEDI AMBIENT 937,50 € 729,17 € 208,33 €

H4103200
1

22200 TELÈFON GRAL.EDUCACIÓ 1.149,99 € 894,44 € 255,55 €

H4203400
0

22200 TELÈFON ADMIN.ESPORTS 2.208,36 € 1.717,61 € 490,75 €

H4303300
0

22200 TELÈFON ADMIN. CULTURA I 
COMUNICACIÓ

1.816,65 € 1.412,95 € 403,70 €

H4313381
1

22200 TELÈFON COMISSIÓ FESTA 
MAJOR

489,99 € 381,10 € 108,89 €

H4503110
0

22200 TELÈFON SALUT PUBLICA I 
CONSUM

825,00 € 641,67 € 183,33 €

                                                                                                    
Total Ajuntament                   34.010,34 € 26.452,49 € 7.557,85 €

H4353332
0

22200 TELEFON ADMINISTRACIO 
MUSEU

93,85 € 72,99 € 20,86 €

H4363333
0

22200 TELEFON LA TELA 94,00 € 73,11 € 20,89 €

                                                                                                  
Total Museu         187,85 € 146,10 € 41,75 € 

L'empresa TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A- 78923125  en data 25 de juny de 
2015, ha presentat instància amb registre d'entrada 2015014422 mostrant la seva conformitat a la 
finalització de la pròrroga amb data 31 de juliol de 2015.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Finalitzar la pròrroga forçosa del contracte de serveis de telecomunicacions de veu i dades  
i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers, lot 2 Servei de veu i dades basats en infrastructures 
mòbils formalitzada amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA ,S.A.U amb CIF A- 
78923125  amb efectes 31 de juliol de 2015 atès que es preveu formalitzar el contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers, els seus 
Organismes Autònoms, Empreses Municipals i Consorci  en data 1 d'agost de 2015, d'acord amb els 
fets i fonaments indicats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Notificar aquest acord al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia i 
alliberar les quantitats a continuació detallades, en concepte d'import no disposat de  la pròrroga 
forçosa del contracte de serveis de telecomunicacions de veu i dades  i accés a internet de 
l'Ajuntament de Granollers, lot 2 Servei de veu i dades basats en infrastructures mòbils :

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida 

pressupostària
Descripció Import aprovat 

Pròrroga fins 
30/09/2015

Import pròrroga 
fins 31/07/2015

Import a alliberar

H1009200
0

22200 TELÈFON ÀREA GOVERN I 
ECONOMIA

2.000.01 1.555,56 € 444,45 €

H1119121
0

22200 TELÈFON CONSISTORI 6.925.17 5.386,24 € 1.538,93 €

H1602410
0

22200 TELÈFON PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

375,00 291,67 € 83,33 €

H2009207 22200 TELÈFON PLANIF. I 1.198,14 931,89 € 266,25 €



0 CIUTADANA
H2609202

0
22200 TELÈFON SUPORT 

INFORMÀTIC
1.100,01 855,56 € 244,45 €

H3021500
1

22200 TELÈFON DIR. I ADMIN. 
TERRITORI

1.160,01 902,23 € 257,78 €

H3101690
2

22200 TELÈFON GRAL. SERVEIS, V.P. 
I MOBILITAT

1.324,50 1.030,17 € 294,33 €

H3121532
2

22200 TELÈFON U.O.S. 1.312,50 1.020,83 € 291,67 €

H3149204
0

22200 TELÈFON EDIFICIS 
ADMINISTRATIUS

9.637,50 7.495,83 € 2.141,67 €

H3201300
0

22200 TELÈFON GRAL. SEGURETAT 
CIUTADANA

1.550,01 1.205,56 € 344,45 €

H3501700
0

22200 TELÈFON MEDI AMBIENT 937,50 729,17 € 208,33 €

H4103200
1

22200 TELÈFON GRAL.EDUCACIÓ 1.149,99 894,44 € 255,55 €

H4203400
0

22200 TELÈFON ADMIN.ESPORTS 2.208,36 1.717,61 € 490,75 €

H4303300
0

22200 TELÈFON ADMIN. CULTURA I 
COMUNICACIÓ

1.816.65 1.412,95 € 403,70 €

H4313381
1

22200 TELÈFON COMISSIÓ FESTA 
MAJOR

489,99 381,10 € 108,89 €

H4503110
0

22200 TELÈFON SALUT PUBLICA I 
CONSUM

825,00 641,67 € 183,33 €

                                                                                                    
Total Ajuntament                   34.010,34 € 26.452,49 € 7.557,85 €

H4353332
0

22200 TELEFON ADMINISTRACIO 
MUSEU

93,85 72,99 € 20,86 €

H4363333
0

22200 TELEFON LA TELA 94,00 73,11 € 20,89 €

                                                                                                  
Total Museu         187,85 € 146,10 € 41,75 € 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A FINALITZAR LA PRÒRROGA FORÇOSA FORMALITZADA AMBDICTAMEN RELATIU A FINALITZAR LA PRÒRROGA FORÇOSA FORMALITZADA AMBDICTAMEN RELATIU A FINALITZAR LA PRÒRROGA FORÇOSA FORMALITZADA AMBDICTAMEN RELATIU A FINALITZAR LA PRÒRROGA FORÇOSA FORMALITZADA AMB    
LLLL''''EMPRESA TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU PER EL CONTRACTE DE SERVEIS DEEMPRESA TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU PER EL CONTRACTE DE SERVEIS DEEMPRESA TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU PER EL CONTRACTE DE SERVEIS DEEMPRESA TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU PER EL CONTRACTE DE SERVEIS DE    
TELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEUTELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,    DADES I ACCÉS A INTERNET BASATS ENDADES I ACCÉS A INTERNET BASATS ENDADES I ACCÉS A INTERNET BASATS ENDADES I ACCÉS A INTERNET BASATS EN    
INFRAESTRUCUTRES FIXESINFRAESTRUCUTRES FIXESINFRAESTRUCUTRES FIXESINFRAESTRUCUTRES FIXES

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 17 de març de 2015  va acordar aprovar  la 
pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del servei de telecomunicacions de veu, 
dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i 
dades basats en infrastructures fixes, amb efectes 1 de gener de 2015 fins que s'adjudiqui la nova 
licitació, per un període màxim fins el 30 de setembre de 2015,  formalitzat amb l'empresa 
TELEFÓNICA  DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A- 82018474 per un import  màxim de 115.848,04 euros 
més 24.328,09  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 140.176,13 euros,  amb càrrec a 
les partides pressupostàries i els imports a continuació indicats :
 

Ajuntament      127.870,74 €
Patronat Museu                 2.912,40  €
Granollers Escena          6.331,73  €
Granollers Promocions          3.061,26  €

---------------------------
Total..........................................       140.176,13 €



Atès l'informe emès per el cap del servei de Sistemes d'Informació i Comunicació de l' Ajuntament  de 
Granollers. es proposa finalitzar anticipadament la pròrroga forçosa del contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu i dades  i accés a internet de l 'Ajuntament de Granollers  lot 1 Servei de veu 
i dades basats en infrastructures fixes, formalitzada amb l'empresa TELEFÓNICA  DE ESPAÑA ,S.A.U 
amb CIF A- 82018474  amb efectes 31 de juliol de 2015 atès que es preveu formalitzar el contracte de 
serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers, els seus 
Organismes Autònoms, Empreses Municipals i Consorci  en data 1 d'agost de 2015.

Alliberar la part no disposada de la pròrroga forçosa del contracte   de serveis de telecomunicacions 
de veu i dades  i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers  lot 1 Servei de veu i dades basats en 
infrastructures fixes, amb el següent desglossament:

Import aprovat pròrroga 
fins 30/09/2015

Import pròrroga fins 
31/07/2015

Import a alliberar

H314.92040.22200 127.870,74 € 99.455,02 € 28.415,72 €
H435.33320.22200  2.098,78 € 1.632,38 € 466,40 €
H436.33330.22200        813,62 € 632,82 € 180,80 €

130.783,14 € 101.720,22 € 29.695,74 €

L'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A- 78923125 ha presentat instància amb 
registre d'entrada 2015014424 en data 25  de juny de 2015, mostrant la seva conformitat a la 
finalització de la pròrroga amb data 31 de juliol de 2015.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Finalitzar la pròrroga forçosa del contracte de serveis de telecomunicacions de veu i dades  
i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers  lot 1 Servei de veu i dades basats en infrastructures 
fixes, formalitzada amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA ,S.A.U amb CIF A- 78923125  
amb efectes 31 de juliol de 2015 atès que es preveu formalitzar el contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers, els seus 
Organismes Autònoms, Empreses Municipals i Consorci  en data 1 d'agost de 2015, d'acord amb els 
fets i fonaments indicats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Notificar aquest acord al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia i 
alliberar les quantitats a continuació detallades, en concepte d'import no disposat de  la pròrroga 
forçosa del contracte de serveis de telecomunicacions de veu i dades  i accés a internet de 
l'Ajuntament de Granollers lot 1 Servei de veu i dades basats en infrastructures fixes :

Import aprovat pròrroga 
fins 30/09/2015

Import pròrroga fins 
31/07/2015

Import a alliberar

H314.92040.22200 127.870,74 € 99.455,02 € 28.415,72 €
H435.33320.22200  2.098,78 € 1.632,38 € 466,40 €
H436.33330.22200        813,62 € 632,82 € 180,80 €

130.783,14 € 101.720,22 € 29.695,74 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT    
DE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSDE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSDE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSDE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORS     ----        PLANS DPLANS DPLANS DPLANS D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ....



El 27 de maig de 2014, el Ple d'aquesta corporació va aprovar el  finançament  del Plans d’ocupació 
de Xoc 2014. 

El nombre de persones contractades dins aquesta convocatòria de plans d'ocupació és 
d'aproximadament 130, per un període de 6 mesos i a jornada completa (35 hores setmanals).

D’aquestes 30 persones van estar  adscrites a la Unitat Operativa de Serveis i al Cementiri Municipal .

Aquest personal va començar la seva relació laboral a finals de mes de desembre de  2014.

El personal ha continuat prestant servei  des del mes de  gener de 2015 i fins a aquest  mes de juny de 
2015. 

Malgrat  tot la tramitació de l’expedient d’incorporació de romanents de l’exercici 2014 a l’exercici 
2015, no ha estat efectiva fins al 7 de maig de 2015. (Resolució de la regidora delegada d’Hisenda, 
per la qual s’aprovava l 'expedient MC AJT 16/2015 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
incorporació de romanents).

Això ha provocat que tot les contractacions relatives al material necessari per als treballs d’aquests 
equips s’hagi d’haver  fet mitjançant expedients de reconeixement extrajudicial .

Les empreses han presentat les factures que es relacionen:

VALLESANA DE MAQUINÀRIA PARA LA CONSTRUCCION

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

1201500094
6 157 10/02/2015 134,12 €

Adquisició material 
construcció

1201500008
9 2 15/01/2015 486,78 €

Adquisició material 
construcció

SUMINISTROS A. TRULLAS SA

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

120150021
95

F20150424
0 31/03/2015 208,43

Adquisició material 
ferreteria

120150016
84

F20150344
7 15/03/2015 13,42

Adquisició material 
ferretería

120150016
83

F20150344
6 15/03/2015 154,26

Adquisició material 
ferretería

120150010
92

F20150268
3 28/02/2015 205,62

Adquisició material 
ferretería



120150005
24

F20150195
8 15/02/2015 26,89

Adquisició material 
ferretería

120150005
23

F20150196
2 15/02/2015 42,86

Adquisició material 
ferretería

120150005
22

F20150196
0 15/02/2015 53,24

Adquisició material 
ferretería

120150005
21

F20150196
3 15/02/2015 81,15

Adquisició material 
ferretería

120150005
20

F20150196
1 15/02/2015 44,77

Adquisició material 
ferretería

120150005
18

F20150195
9 15/02/2015 19,94

Adquisició material 
ferretería

120150000
80

F20150047
0 15/01/2015 201,77

Adquisició material 
ferretería

120150000
79

F20150046
9 15/01/2015 9,29

Adquisició material 
ferretería

FERRALLES BATLLE SL

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

2650 EMIT-2 31/03/2015 6.787,72 € Servei abocador

1533 01-445 27/02/2015 3.014,29 € Servei abocador

533 01-158 17/02/2015 2.861,20 € Servei abocador

        3473        01-1106 30/04/2015 1.094,92 € Servei abocador

       4927 01-1350 31/05/2015 1.703,86 € Servei abocador



CODINA I TORRUELLA SL

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

120150019
70 51932 30/032015 24,01 € Bidó transparent 10 l

120150009
99 51210 26/02/2015 24,01 € Bidó transparent 10 l

120150009
98 51209 26/02/2015 230,51 € Fil pre-tallat 3’75*42

120150006
41 50714 30/01/2015 337,02 €

Protectors combi trb i 
davantals jardinería

120150006
40 50717 30/01/2015 70,12 €

Nylon sil 3.3 vortes I bidó 
transparent

120150006
39 50713 30/01/2015 577,44 € Material divers

La intervenció municipal ha pogut verificar que la factura presentada correspon a una despesa de 
l'exercici 2015, que no ha estat tramitada seguint el procediment establert legalment i que no té 
associada l'operació comptable corresponent feta amb anterioritat a la data de registre de la factura o 
bé no consta tramitat el corresponent expedient previ d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no 
pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari de l 'obligació.

Consta a l'expedient administratiu l'informe emès pel  cap de Serveis Municipals  en què s'indiquen i 
justifiquen els motius pels quals la despesa no ha seguit el procediment establert legalment   i en què 
queda acreditat que l'objecte de la despesa ha estat efectivament realitzat a plena satisfacció del 
servei municipal.

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
el document comptable que s'adjunta a l'expedient. En concret, existeix consignació pressupostària a 
la partida: 2015.H160.24125.22114, 2015H160.24125.22699 i H311.16230.22700.

Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació dels 
serveis i dels subministraments dins de l 'exercici 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de 



pressupostos, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que hi hagi dotació pressupostària.

Article 21 de les Bases d'execució del Pressupost per al 2015, en els seus apartats 3 i 4, on es regulen 
el procediment bàsic i la competència de la Junta de Govern Local en el cas d'existir crèdit 
pressupostari.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ....-Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen presentades per 
Vallesana de Maquinària para la Construcción y obra Pública SL (NIF B61698262),  Suministros A. 
Trullas SA (A08331654), Ferralles Batlle SL (B60074804), Codina i Torruella SL (B63421937), d'acord 
amb la relació següent:

VALLESANA ALQUILER DE MAQUINÀRIA PARA LA CONSTRUCCI ON

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

120150009
46 157 10/02/2015

134,12 
€

Adquisició material 
construcció

120150000
89 2 15/01/2015

486,78 
€

Adquisició material 
construcción

620,90 
€

 SUMINISTROS A. TRULLAS SA

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

1201500219
5 F201504240 31/03/2015

208,43 
€

Adquisició material 
ferreteria

1201500168
4 F201503447 15/03/2015 13,42 €

Adquisició material 
ferretería

1201500168
3 F201503446 15/03/2015

154,26 
€

Adquisició material 
ferretería

1201500109
2 F201502683 28/02/2015

205,62 
€

Adquisició material 
ferretería

1201500052
4 F201501958 15/02/2015 26,89 €

Adquisició material 
ferretería



1201500052
3 F201501962 15/02/2015 42,86 €

Adquisició material 
ferretería

1201500052
2 F201501960 15/02/2015 53,24 €

Adquisició material 
ferretería

1201500052
1 F201501963 15/02/2015 81,15 €

Adquisició material 
ferretería

1201500052
0 F201501961 15/02/2015 44,77 €

Adquisició material 
ferretería

1201500051
8 F201501959 15/02/2015 19,94 €

Adquisició material 
ferretería

1201500008
0 F201500470 15/01/2015

201,77 
€

Adquisició material 
ferretería

1201500007
9 F201500469 15/01/2015 9,29 €

Adquisició material 
ferretería

 FERRALLES BATLLE SL

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

2650 EMIT-2 31/03/2015 6.787,72 € Servei abocador

1533 01-445 27/02/2015 3.014,29 € Servei abocador

533 01-158 17/02/2015 2.861,20 € Servei abocador

3473
       
01-1106 30/04/2015 1.094,92 € Servei abocador

4927 01-1350 31/05/2015 1.703,86 € Servei abocador

                Total 15.461,99 €



 CODINA I TORRUELLA SL

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

120150019
70 51932 30/032015 24,01 € Bidó transparent 10 l

120150009
99 51210 26/02/2015 24,01 € Bidó transparent 10 l

120150009
98 51209 26/02/2015 230,51 € Fil pre-tallat 3’75*42

120150006
41 50714 30/01/2015 337,02 €

Protectors combi trb i 
davantals jardinería

120150006
40 50717 30/01/2015 70,12 €

Nylon sil 3.3 vortes I bidó 
transparent

120150006
39 50713 30/01/2015 577,44 € Material divers

Total
1.263,11 

€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'aquest acord, amb càrrec a les partides 
Pressupost 2015: H160.24125.22114, H160.24125.22699 i H311.16230.22700.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a  les empreses  Vallesana de Maquinària para la Construcción y obra 
Pública SL,  Suministros A. Trullas SA, Ferralles Batlle SL, Codina i Torruella SL i al Servei de 
Comptabilitat.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT    
DE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSDE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSDE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSDE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORS     ----        EMPRESES DE SERVEISEMPRESES DE SERVEISEMPRESES DE SERVEISEMPRESES DE SERVEIS

1. Els residus que es generen en les tasques diàries de la Unitat Operativa de Serveis i en el 
Cementiri Municipal (fustes, runes, etc) han de ser retirats i gestionats per una empresa homologada 
de gestió de residus.

L'empresa Sebastià Llorens SL. és una empresa de serveis i gestió de tractament de residus, 
autoritzada per la Generalitat de Catalunya com a transportista.



2. L'empresa d'Inserció Social SL (DIMAS) realitza el servei de recollida de paper i cartró a diferents 
dependències municipals, dos cop al mes. Les dependències són les següents: biblioteques, centres 
cívics, Gra, CNL, Centre Tecnològic, Espais Verds, Can Puntes.

Es tracta d'un servei amb continuïtat per la qual cosa s'ha de realitzar el procediment licitatori 
corresponent.

3. En la plaça de les Olles hi ha "l'olla dels pobres", instal·lada al subsòl de la plaça i que  s'utilitza en 
els principals actes gastronòmics populars de la ciutat i en el centre històric hi ha situats diversos 
plafons informatius.

L'empresa JIM SL, ha realitzat la neteja de l'olla i dels plafons.

4. Es necessari el servei de vigilància de la nau de la Unitat Operativa de Serveis, situada al polígon 
industrial del Coll de la Manya, durant les 24 hores del dia, els caps de setmana i de 22 h de 6h els 
dies laborables.

L'empresa Congost Vigilancia y Seguridad SL, és una empresa homologada per al Direcció  General 
de Policia, número 2113 i forma part de l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACAES).

Les empreses Sebastià Llorens, SL, DIMAS Empresa d'Inserció Social SL, JIM, SL i Congost 
Vigilancia y Seguridad SL, han presentat les factures següents:

   SEBASTIÀ LLORENS SL B60991197

Núm. 
Registr

e 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

2660 2150866 31/03/2015 278,68 €
Contenidor barreja residus 
generals Cementiri

2658 2150783 31/03/2015 319,55 € Contenidor de fusta i mescla

1653 2150407 28/02/2015 237,29 € Contenidor de fusta

576
      
2150066

           
31/01/2015 621,52 €

Contenidor barreja residus 
generals Cementiri

3575 2151268 30/04/2015 288,29 €
Contenidor barreja residus 
generals Cementiri

575 2150148 31/01/2015 913,85 €
Contenidor barreja residus 
generals

3574 2151188 30/04/2015 184,03 € Contenidor de mescla



total 2.843,21 €

    EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL SL (DIMAS) B63752851

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

290 14/2015
31/01/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
gener

1219 39/2015
27/02/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
febrer

2345 70/2015
31/03/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
març

3071 102/2015
29/04/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
abril

4764 176/2015
05/06/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
maig

total 2.195,85 €

   JIM SL B58000621

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

328 4/2015 23/01/2015 40,52 € Neteja Olla  - gener

1239 132/2015 23/02/2015 40,52 € Neteja Olla  - febrer

1240 133/2015 23/02/2015 140,24 € Neteja plàfons informatius

2149 255/2015 23/03/2015 40,52 € Neteja Olla - març



3296 383/2015 23/04/2015 40,52 € Neteja Olla – abril

3297 384/2015 12/05/2015 140,24 € Neteja plàfons informatius

4579 515/2015 22/05/2015 40,52 € Neteja Olla - maig

total 483,08 €

    CONGOST VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL  - B59878827

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

292
VV/VR0270032

8 28/01/2015 479,37 € Servei de vigilancia – gener

1070
VV/VR0270129

1 27/02/2015 479,37 € Servei de vigilancia - febrer

2049
VV/VR0270223

6 28/03/2015 479,37 € Servei de vigilancia – març

3007
VV/VR0270319

4 28/04/2015 479,37 € Servei de vigilancia – abril

4417
VV/VR0270414

6 28/05/2015 479,37 € Servei de vigilancia – maig

total 2.396,85 €

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a unes despeses 
de l'exercici 2015, que no han estat tramitades seguint el procediment establert legalment i que no 
tenen associades les operacions comptables corresponents fetes amb anterioritat a la data de registre 
de les factures o bé no consten tramitats els corresponents expedients previs d'aprovació de la 
despesa, per la qual cosa no poden tramitar-se els corresponents reconeixements ordinaris de 
l'obligació.

Consta a l'expedient administratiu els  informes emesos pel  cap de Serveis Municipals  i el cap de 
l'Oficina de Via Pública i Mercats en què s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
seguit el procediment establert legalment i en què queda acreditat que l 'objecte de la despesa ha estat 
efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 



informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
el document comptable que s'adjunta a l'expedient. En concret, existeix consignació pressupostària a 
les partides del pressupost de 2015: H311.16230.22700, H314.92040.22699, H313.15324.22700 i 
H312.15322.22701.

Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació dels 
serveis i dels subministraments dins de l 'exercici 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de 
pressupostos, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que hi hagi dotació pressupostària.

Article 21 de les Bases d'execució del Pressupost per al 2015, en els seus apartats 3 i 4, on es regulen 
el procediment bàsic i la competència de la Junta de Govern Local en el cas d'existir crèdit 
pressupostari.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ....-Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen presentades per les 
empreses Sebastià Llorens SL (B60991197), Empresa d'Inserció SL (DIMAS - B63752851) JIM SL 
(B58000621) i Congost Vigilancia y Seguridad SL (B59878827), d'acord amb la relació següent:

SEBASTIÀ LLORENS SL B60991197

Núm. 
Registr

e 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

2660 2150866 31/03/2015 278,68 €
Contenidor barreja residus 
generals Cementiri

2658 2150783 31/03/2015 319,55 € Contenidor de fusta i mescla

1653 2150407 28/02/2015 237,29 € Contenidor de fusta

576
      
2150066

           
31/01/2015 621,52 €

Contenidor barreja residus 
generals Cementiri

3575 2151268 30/04/2015 288,29 €
Contenidor barreja residus 
generals Cementiri

575 2150148 31/01/2015 913,85 €
Contenidor barreja residus 
generals



3574 2151188 30/04/2015 184,03 € Contenidor de mescla

total 2.843,21 €

    EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL SL (DIMAS) B63752851

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

290 14/2015
31/01/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
gener

1219 39/2015
27/02/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
febrer

2345 70/2015
31/03/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
març

3071 102/2015
29/04/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
abril

4764 176/2015
05/06/201

5 439,17 €
Recollida papaer i cartró  - 
maig

total 2.195,85 €

   JIM SL B58000621

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

328 4/2015 23/01/2015 40,52 € Neteja Olla  - gener

1239 132/2015 23/02/2015 40,52 € Neteja Olla  - febrer

1240 133/2015 23/02/2015 140,24 € Neteja plàfons informatius

2149 255/2015 23/03/2015 40,52 € Neteja Olla - març



3296 383/2015 23/04/2015 40,52 € Neteja Olla – abril

3297 384/2015 12/05/2015 140,24 € Neteja plàfons informatius

4579 515/2015 22/05/2015 40,52 € Neteja Olla - maig

total 483,08 €

    CONGOST VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL  - B59878827

Núm. 
Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

292
VV/VR0270032

8 28/01/2015 479,37 € Servei de vigilancia – gener

1070
VV/VR0270129

1 27/02/2015 479,37 € Servei de vigilancia - febrer

2049
VV/VR0270223

6 28/03/2015 479,37 € Servei de vigilancia – març

3007
VV/VR0270319

4 28/04/2015 479,37 € Servei de vigilancia – abril

4417
VV/VR0270414

6 28/05/2015 479,37 € Servei de vigilancia – maig

total 2.396,85 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'aquest acord, amb càrrec a les partides 
Pressupost 2015: H311.16230.22700, H314.92040.22699, H313.15324.22700 i H312.15322.22701.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a  les empreses Sebastià Llorens SL, JIM SL, Empresa d'Inserció SL 
(DIMAS) i Congost Vigilancia y Seguridad SL i al Servei de Comptabilitat .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 



12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I    
INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIÓ DLACIÓ DLACIÓ DLACIÓ D''''UNA PLANTA REFREDADORA DE CONDENSACIÓ PER AIRE I BOMBA DEUNA PLANTA REFREDADORA DE CONDENSACIÓ PER AIRE I BOMBA DEUNA PLANTA REFREDADORA DE CONDENSACIÓ PER AIRE I BOMBA DEUNA PLANTA REFREDADORA DE CONDENSACIÓ PER AIRE I BOMBA DE    
CALOR DE LA INSTALCALOR DE LA INSTALCALOR DE LA INSTALCALOR DE LA INSTAL....LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE L''''EDIFICI MUNICIPAL DEL CARREREDIFICI MUNICIPAL DEL CARREREDIFICI MUNICIPAL DEL CARREREDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER    
SANT JOSEPSANT JOSEPSANT JOSEPSANT JOSEP,,,,    7777    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIA....

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 1312/15 de data 27 de maig de 2015, es  va iniciar 
l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  es va 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament i instal.lació d'una planta 
refredadora de condensació per aire i bomba de calor de la instal.lació de climatització de l'edifici 
administratiu municipal del carrer de Sant Josep, 7 de Granollers per un import màxim  de licitació de 
30.575,00 euros més 6.420,75 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 36.995,75 euros.

Amb data 2 de juny de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

-  ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA CIF: A58567033
-  MUNTATGES ELECTRICS COGAR,SL CIF: B60984531
-  FERNANDO FERRER MOLINA (ZONA SERVEIS) DNI: 46045759N

El senyor FERNANDO FERRER MOLINA ha declinat la invitació a participar en aquest procediment, 
segons consta en el correu electrònic que figura en l 'expedient.
Finalment, únicament l'empresa MUNTATGES ELECTRICS COGAR, SL ha presentat oferta dins del 
termini establert.

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (proposta econòmica avaluable mitjançant 
fórmula matemàtica), l'arquitecte tècnic de serveis municipals i manteniment d'aquest Ajuntament  ha 
emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa i única la 
presentada per l'empresa MUNTATGES ELECTRICS COGAR, SL per a l'adjudicació del contracte de 
subministrament i instal.lació d'una planta refredadora de condensació per aire i bomba de la 
instal.lació de climatització de l'edifici municipal del carrer Sant Josep, 7 de Granollers, d'acord amb la 
següent puntuació:

AAAA1111.-.-.-.-    Millor preu del contracteMillor preu del contracteMillor preu del contracteMillor preu del contracte     ( fins a 60 punts)
Plica 1: MUNTATGES ELECTRICS COGAR, SL presenta una oferta de 29.848,00 euros + IVA, el que 
representa una baixa del 2,38% respecte al preu de licitació. Se li atorga la màxima puntuació de 60 
punts, d'acord amb la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives particulars .
AAAA2222.-.-.-.-    Millor termini de lliurament de la planta refredadoraMillor termini de lliurament de la planta refredadoraMillor termini de lliurament de la planta refredadoraMillor termini de lliurament de la planta refredadora     ( fins a 30 punts)
Plica 1: MUNTATGES ELECTRICS COGAR, SL  oferta un termini de lliurament de 40 dies. Se li 
atorga la màxima puntuació de 30 punts, d'acord amb la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
AAAA3333.-.-.-.-    Millor termini dMillor termini dMillor termini dMillor termini d ''''instalinstalinstalinstal ....lació de la planta refredadoralació de la planta refredadoralació de la planta refredadoralació de la planta refredadora  ( fins a 10 punts)
Plica 1: MUNTATGES ELECTRICS COGAR, SL oferta un termini d'instal.lació de 10 dies. Se li atorga 
la màxima puntuació de 10 punts, d'acord amb la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars.

A1 A2 A3 TOTAL
MUNTATGES ELECTRICS COGAR,SL 60 30 10 100

En data  16 de juny de 2015 s'ha requerit a l'empresa MUNTATGES ELECTRICS COGAR, SL  amb 
CIF B60984531 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 25 de juny de 2015 i registre d'entrada núm.14410,  l'empresa MUNTATGES ELECTRICS 
COGAR, SL  ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest 
contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap del Servei de 
Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament i instal.lació 
d'una planta refredadora de condensació per aire i bomba de calor de la instal.lació de climatització de 



l'edifici municipal del carrer Sant Josep 7 de Granollers  a l'empresa MUNTATGES ELECTRICS 
COGAR, SL amb CIF B60984531 per un import de 29.848,00 euros més 6.268,08 euros d'IVA (21%) 
el que fa un total de 36.116,08 euros, que representa una baixa del 2,38% respecte al pressupost tipus 
de licitació. La planta refredadora ofertada es marca CARRIER Model  AQUASNAP 30 RQS 140A, 
que s'ajusta a les prescripcions tècniques i que com a característiques més destacades té les 
següents:

Potència frigorífica neta 132,5Kw
EER 2,78
ESEER 4,14
Classe eficiència Eurovent:refrigeració C
Potència calorífica neta 140,8 Kw
COP 3,12
Classe eficiència Eurovent:calefacció B
Nivell de potència sonora 90 dBA
Dimensions (llargxamplexalt) mm 2071 x 2278 x 1329
Pes en funcionament 1.091 Kg

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació 
de l'adjudicació.

Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic pel que fa  al procediment negociat .

Articles 154 i  156 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la  formalització del contracte .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa MUNTATGES ELECTRICS COGARMUNTATGES ELECTRICS COGARMUNTATGES ELECTRICS COGARMUNTATGES ELECTRICS COGAR,,,,    SLSLSLSL    amb    CIF BCIF BCIF BCIF B60984531609845316098453160984531, el  
contracte de subministrament  i instal·lació d'una planta refredadora de condensació per aire i bomba 
de calor de la instal·lació de climatització de l'edifici municipal del carrer Sant Josep de Granollers per 
un import  de 29.848,00  euros més 6.268,08 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 36.116,08 euros, 
el que representa una baixa del 2,38% respecte al preu de licitació,  amb un termini de lliurament de la 
planta refredadora de 40 dies i un termini d'instal·lació de 10 dies , amb subjecció als plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació 
aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2 apartat 
h)

TERCERTERCERTERCERTERCER. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Registrar els contractes, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de 
Contractes de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació  i publicar posteriorment  la formalització del contracte mitjançant anunci en el 
perfil del contractant de l'òrgan de contractació,  d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÊSISÊSISÊSISÊ....    . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccioni el 
document comptable AD amb càrrec a la partida pressupostària H314.92041.63304 de l'exercici 2015 



per l'import indicat en el primer punt d'aquest acord i s'alliberi l'import  no disposat de 879,67 euros del 
document comptable A31145.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE    
MANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES UBICADES EN ELS EDIFICIS MUNICIPALSMANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES UBICADES EN ELS EDIFICIS MUNICIPALSMANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES UBICADES EN ELS EDIFICIS MUNICIPALSMANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES UBICADES EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA I    
DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT

L'informe del cap del Servei de Serveis Municipals, de 14 de maig de 2015, justifica la necessitat 
d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat d'un contracte mixt relatiu al servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes 
automàtiques ubicades en els edificis municipals per un període de dos anys  amb possibilitat de 
pròrroga de dos anys més, per a les entitats adscrites a continuació detallades:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

Les empreses municipals són ens dependents de l'Ajuntament de Granollers i aquest en controla la 
seva gestió. Per tant, també les empreses municipals formen part d'aquest contracte donat que han 
acceptat acollir-se a ell.

Aquest contracte es de naturalesa administrativa mixte, ja que el servei suposa un pes econòmic més 
gran en front al subministrament , per tant seran aplicables les regles previstes per al contracte de 
serveis i compren:

Prestació 1 (P1): revisió i manteniment preventiu semestral de totes les portes automàtiques, que 
s'abonarà segons la quota que s'indica al preu anual unitari: 249,90 € més IVA/porta, d'acord amb la 
relació de portes que es relacionen a l'annex 3 del PPT. Els treballs inclosos són:

- Revisió i comprovació de funcionament i d'equips de seguretat de les portes.
- Operacions de manteniment preventiu de les portes.

Prestació 2 (P2): Operacions de manteniment correctiu derivat de l'ús de deteriorament o de 
l'adaptació a la normativa que pugui sorgir, que s'abonaran segons llista de preus relacionades a 
l'annex 4 del PPT. Els treballs inclosos són:

- Manteniment correctiu de totes les portes derivat de l 'ús i deteriorament.
- Adequacions de les portes automàtiques per adaptació a normatives que puguin sorgir.
- Millores o modernitzacions de les portes automàtiques.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 2 anys es 
de 26.493,20 euros més 5.563,57 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 32.056,77 
euros,  desglossat en:

P1: 16.993,20 euros més 3.568,57 euros en concepte d' IVA (21%), que fa un total de 20.561,77 euros.

P2:  9.500,00 euros més 1.995,00 euros  en concepte d' IVA (21%), que fa un total de 11.495,00 euros.

A continuació es detalla la distribució per entitats , partides pressupostàries i anualitats:



2015 2016 2017 TOTAL 
CONTRACTE

Amb IVA Amb IVA Amb IVA Amb IVA
AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

5.745,80 € 11.491,61 € 5.745,80 € 22.983,22 €

GRANOLLERS 
MERCAT

756,13 € 1.512,26 € 756,13 € 3.024,52 €

PATRONAT 
MPAL. MUSEU

453,69 € 907,38 € 453,69 € 1.814,76 €

GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL

1.058,57 € 2.117,14 € 1.058,57 € 4.234,27 €

8.014,19 € 16.028,39 € 8.014,19 € 32.056,77 €

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::PPPP0809500080950008095000809500BBBB

AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

Manteniment 
Preventiu

    Total any 2015 Total any 
2016

Total any 
2017

Total

H314.92041.21201 4.233,30 8.466,61 4.233,30 16.933,22

AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

Manteniment 
Correctiu

    Total any 2015 Total any 
2016

Total any 
2017

Total

H314.92041.21201 1.512,50 3.025,00 1.512,50 6.050,00

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH

PATRONAT 
MUNICIPAL 
DEL MUSEU

Manteniment 
Preventiu

    Total any 2015 Total any 
2016

Total any 
2017

Total

H435.33320.21200 151,19 302,38 151,19 604,76

PATRONAT 
MUNICIPAL 
DEL MUSEU

Manteniment 
Correctiu

    Total any 2015 Total any 
2016

Total any 
2017

Total

H435.33320.21200 302,50 605,00 302,50 1.210,00

El valor estimat total del contracte es de 56.430,52  euros,  segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte (2 anys): 26.493,20 euros.

- Pròrroga contracte (2 anys):  26.493,20 euros.

- Modificació (13%):  3.444,12 euros

D'acord amb l'article 106 del TRLCSP s'estableix una modificació fins el 13 % sobre l'import adjudicat, 
tant a l'alça com a la baixa, que no comportarà alteracions en la prestació del servei objecte del 
contracte

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte mixt amb les regles previstes per al contracte de serveis, procediment negociat sense 
publicitat  i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària  per fer front a la despesa derivada d'aquesta 



contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Així mateix les empreses 
municipals dotaran els seus pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics afectats per aquesta 
contractació amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se 'n derivin.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Atès que els responsables del contracte seràn:

 el senyor  Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat �

de l'Ajuntament de Granollers.
el senyor Josep Ma. Codina, gerent de GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL�

el senyor Josep Muntal i Muns, tècnic del Museu Central.�

el senyor Antoni Arrizabalaga, tècnic del Museu La Tela.�

el senyor Jordi Taboas, director general de GRANOLLERS MERCAT,EPE�

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

- Article  10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

- Articles 22 i 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació 
a realitzar.

- Article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

- Art. 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

- Articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar la contractació conjunta de la prestació del servei de manteniment de les portes 
automàtiques dels equipaments municipals de Granollers amb les entitats adscrites a continuació 
indicades:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

designant a l'Ajuntament com a òrgan de contractació, d'acord amb finançament i condicions 
establertes al plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació mixt del servei de manteniment de les portes 
automàtiques dels equipaments municipals de Granollers per un període de   24 mesos, amb 
possibilitat de pròrroga de 24 mesos més , mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats. 



TERCERTERCERTERCERTERCER.... Declarar la plurianualitat  i autoritzar la despesa del contracte mixt del servei de 
manteniment de les portes automàtiques dels equipaments municipals de Granollers , mitjançant 
procediment negociat sense publicitat que s'executarà en el termini de 2 anys, per a un import màxim 
de 26.493,20 euros més 5.563,57 euros en concepte d'IVA, fent un total de 32.056,77 euros, amb 
aplicació a les aplicacions pressupostàries i amb la  distribució econòmica següent :

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 TotalTotalTotalTotal
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

H314.92041.21201 4.233,30 8.466,61 4.233,30 16.933,22
H314.92041.21201 1.512,50 3.025,00 1.512,50 6.050,00

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

H435.33320.21200 151,19 302,38 151,19 604,76

H435.33320.21200 302,50 605,00 302,50 1.210,00

QUARTQUARTQUARTQUART....    Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació a les aplicacions  pressupostaries . 

SISÈSISÈSISÈSISÈ....     Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per tal 
que faci el requeriment establert a la clàusula IV   del Plec de clàusules administratives particulars .

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Designar com a responsables del contracte , d'acord amb l'article 52 del TRLCSP:

 el senyor  Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat �

de l'Ajuntament de Granollers.
el senyor Josep Ma. Codina, gerent de GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL�

el senyor Antoni Arrizabalaga, tècnic del Museu La Tela.�

el senyor Josep Muntal i Muns, tècnic del Museu Central.�

el senyor Jordi Taboas, director general de GRANOLLERS MERCAT,EPE�

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Serveis Municipals.

DESÈDESÈDESÈDESÈ. Notificar a l'àrea econòmica 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222    I LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DE    
LES OBRES DEL PROJECTE DLES OBRES DEL PROJECTE DLES OBRES DEL PROJECTE DLES OBRES DEL PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE L''''ENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DELENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DELENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DELENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL    
CARRER URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA DE GRANOLLERSCARRER URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA DE GRANOLLERSCARRER URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA DE GRANOLLERSCARRER URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA DE GRANOLLERS,,,,    A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE    
LLLL''''EMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA

1r En data 31 de març de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d ''''urbanització de lurbanització de lurbanització de lurbanització de l ''''entorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torretaentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torretaentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torretaentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torreta    
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers, a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA per un import de 102102102102....781781781781,,,,13131313  euros més 
21.584,04 euros d'IVA, el que fa un total de 124.365,17 euros, el que representa una baixa del 18,73% 
respecte al preu de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H330.15100.60903 de l'exercici 
2015, i amb un termini d'execució de 1,4 mesos, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària.

El 13 d'abril de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.



2n En data 16 de juny de 2015, amb registre d'entrada número 2015013687, l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la certificació número 2 i liquidació corresponent a les obres 
executades en el mes de juny de 2015, per un import total de 251.44 euros (IVA inclòs), relativa a les 
obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''urbanització de lurbanització de lurbanització de lurbanització de l''''entorn de la confluència del centorn de la confluència del centorn de la confluència del centorn de la confluència del c////    Uruguai amb el cUruguai amb el cUruguai amb el cUruguai amb el c////    de la Torretade la Torretade la Torretade la Torreta    
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 01/15 [845-UR-15]), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, 
obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que el 16 de juny de 2015, amb registre número 12015004992 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la factura electrònica número E-054 de data 16 de juny de 
2015 per un import total de 251,44 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les obres executades de 
la certificació d'obra segona i liquidació, del mes de juny, relativa a les obres de l'esmentat Projecte 
(obra 01/15).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes ha emès informe favorable en data 
19 de juny de 2015.

4t En data 16 de juny de 2015 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres estan 
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte 
aprovat. 

Que l'import del pressupost executat de l'esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
122122122122....522522522522,,,,07070707    euros (IVA inclòs), la qual cosa representa una minoració de 1111....843843843843,,,,10101010    euros respecte al 
preu d'adjudicació del contracte d'obres, en el sentit que no ha estat necessari executar totes les 
partides corresponents a l'asfaltat de carrer, ni la de pintura de senyalització horitzontal, ni la 
d'imprevistos per l'acabament correcte de l'obra.

5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 531/2015 del 13 de 
juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer Aprovar la certificació número 2 i liquidació, de juny de 2015, per un import total de 251,44 
euros (dos-cents cinquanta-un euros amb quaranta-quatre cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2015 H330.15100.60903 (número d'operació comptable O-12015000039945), presentada 
per l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA amb NIF A08743098, relativa a l'execució de les obres 
del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''urbanització de lurbanització de lurbanització de lurbanització de l''''entorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de laentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de laentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de laentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la    
Torreta de GranollersTorreta de GranollersTorreta de GranollersTorreta de Granollers (obra núm. 01/15), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de 
drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

TercerTercerTercerTercer Procedir a anul·lar l'excés de disposició de crèdit prevista inicialment al document 
comptable "D" número 12015000010281 per import de 1.843,10 euros amb càrrec a la partida 



pressupostària H330.15100.60903, d'acord amb els antecedents exposats.

QuartQuartQuartQuart Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

CinquèCinquèCinquèCinquè Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU D''''AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    
FASEFASEFASEFASE    1111,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONER ,,,,    SASASASA

1r En data 24 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 (obra 74/14), a 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, per un import de 485.061,96 euros  més 
101.863,01 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 586.924,98 euros, el que representa 
una baixa del 27,12% respecte al pressupost de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2015 
H311.16410.62201, establint-se com a termini d'execució 3 mesos , comptats a partir de la data de 
l'acta de comprovació del replanteig, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

El 14 d'abril de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 18 de juny de 2015, amb registre d'entrada número 2015013862, l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, ha presentat la certificació número 0000015095 
corresponent a les obres executades en el mes de maig de 2015, per un import total de 105.040,73 
euros (IVA inclòs), relativa a les obres del Projecte  executiu dProjecte  executiu dProjecte  executiu dProjecte  executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal deampliació del Cementiri Municipal deampliació del Cementiri Municipal deampliació del Cementiri Municipal de    
GranollersGranollersGranollersGranollers ....    FaseFaseFaseFase    1111 (obra 74/14 [772-ED-14]), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, 
obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que en data 18 de maig de 2015, amb registre número 12015005000, de la plataforma e.Fact, 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, ha presentat la factura electrònica número 
0002-0000015095 de data 17 de juny de 2015 per un import total de 105.040,73 euros (inclòs el 21% 
d'IVA) corresponent a les obres executades de la certificació d'obra segona, del mes de maig, relativa 
a les obres de l'esmentat Projecte d'obres local (obra 74/14).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 19 de juny de 2015.

4t Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 531/2015 del 13 de 
juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 2, de maig de 2015, per un import total de 105.040,73 euros 
(cent cinc mil quaranta euros amb setanta-tres cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost de l'exercici 
2015 H311.16410.62201 (número d'operació comptable O-1215000039536), presentada per l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, amb NIF A58467622, relativa a l'execució de les obres del 



Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 (obra 74/14 
[772-ED-14]), d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

QuartQuartQuartQuart....Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LOBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LOBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LOBRES DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE L ''''APARCAMENT DE CAMP DE LES MORERESAPARCAMENT DE CAMP DE LES MORERESAPARCAMENT DE CAMP DE LES MORERESAPARCAMENT DE CAMP DE LES MORERES,,,,    
A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMAL ,,,,    SASASASA

1r En data 28 d'abril de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de les obres 
relatives al Projecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de l''''aparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreres a l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, per un import de 58585858....444444444444,,,,63636363 euros més 12.273,37 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total de 70.718,00 euros, que representa una baixa del 2% respecte al pressupost 
de licitació, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries de l'exercici 2015 H330.15100.60905, per 
un import de 62.512,94 euros, i  H340.5321.21000, per un import de 9.648,11 euros, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

El 4 de maig de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 17 de juny de 2015, amb registre d'entrada número 2015013737, l'empresa 
CONSTRUCCIONES DEUMAL, SL, ha presentat la certificació número 1 i última corresponent a les 
obres executades en el mes de juny de 2015, per un import total de 70.718,00 euros (IVA inclòs), 
relativa a les obres del Projecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de l''''aparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreres (obra 
14/15 [856-UR-15]), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que el 18 de juny de 2015, amb registre número 12015005001 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
CONSTRUCCIONES DEUMAL, SL, ha presentat la factura electrònica número 2015/A/150305 de 
data 17 de juny de 2015 per un import total de 70.718,00 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a 
les obres executades de la certificació d'obra primera i última, del mes de juny, relativa a les obres de 
l'esmentat Projecte (obra 14/15).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes ha emès informe favorable en data 
19 de juny de 2015.

4t En data 15 de juny de 2015 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres estan 
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte 
aprovat. 

5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 



esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 531/2015 del 13 de 
juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer Aprovar la certificació número 1 i última, de juny de 2015, per un import total de 70.718,00 
euros (setanta mil set-cents divuit euros), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2015 
H330.15100.60903 i H340.15321.21000 (número d'operació comptable O-12015000039535), 
presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA amb NIF A-59.082.644, relativa a 
l'execució de les obres del Projecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de l ''''aparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreres  (obra 
núm. 14/15 [856-UR-15]), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

TercerTercerTercerTercer Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

QuartQuartQuartQuart Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L''''ESPORT CLUB GRANOLLERS DESTINADA LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB ENESPORT CLUB GRANOLLERS DESTINADA LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB ENESPORT CLUB GRANOLLERS DESTINADA LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB ENESPORT CLUB GRANOLLERS DESTINADA LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB EN    
LLLL''''ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPALESCOLA ESPORTIVA MUNICIPALESCOLA ESPORTIVA MUNICIPALESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ....

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Esport Club Granollers, per un import de 1.324,95 € destinada a  la participació del club en 
l’escola esportiva municipal.

En data 27 de maig amb número de registre d'entrada 11920 el senyor Xavier Abolafio Doncel en 
representació de l'entitat Esport Club Granollers, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la participació de l’Esport Club Granollers en l’escola esportiva municipal �

dins el curs escolar 2014-2015 (període de gener a maig de 2015).
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.�

L'informe emès en data 28 de maig de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport 
i més concretament el futbol base que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

 Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions...



Article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:�

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència 
competitiva ni la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament.

Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei �

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.
2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  
3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions.
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l'assignació pressupostària
b) Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, 
en el seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a 
la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la 
Unió Europea o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments 
anticipats i bestretes, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els 
beneficiaris.
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la 
que es va concedir la subvenció i de l 'aplicació dels fons percebuts.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Esport Club Granollers amb NIF 
G-08501587, per un import de 1.324,95€ destinada a l'aportació de material esportiu en la seva 
participació en les escoles esportives municipals amb un pressupost de despesa de 1.324,95 el que 
representa un finançament del 100% del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte de la subvenció es regular les condicions del programa EEMM, que es realitza durant el curs 
escolar 2014-2015, període de gener a maig de 2015.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria facilitada per l’Esport Club Granollers, documentació 
presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data   27 de maig de 2015. 

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 1.324,95€ corresponents a : 

FITXAFITXAFITXAFITXA    3333....    PRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVIST     DEL PROJECTE o ACTIVITATDEL PROJECTE o ACTIVITATDEL PROJECTE o ACTIVITATDEL PROJECTE o ACTIVITAT ::::    
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS

Compra materials 1.324,95 € Subv. Ajuntament 1.324,95 €
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses 1.324,95 € Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos 1.324,95 €



La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució. 
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 

QuartQuartQuartQuart ....    Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la compra de material esportiu per part 
del club en la seva participació en les escoles esportives municipals és de 1.324,95€, el que representa un 
finançament del 100% del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció no és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària
Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers 
i en concret:

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . �

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l 'activitat que determinen la concessió �

de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com �

qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en 
l'exercici de les actuacions anteriors .
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la �

finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la �

Seguretat Social. 

SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100%.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l'Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar per un import de 
1.324,95€ segons disponibilitat de Tresoreria.

SetèSetèSetèSetè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 de febrer de 2016 la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació :

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l'activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. L'Ajuntament de Granollers, a la vista dels motius exposats, concedirà o 
denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

VuitèVuitèVuitèVuitè....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     



L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a 
l'import de la subvenció mitjançant l 'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local , en 
els següents supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per a l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de l'activitat subvencionada o el percentatge que s'ha indicat en el pacte quart de l'acord 
d'aquesta subvenció.

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat per la pròpia 
entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent. 

NovèNovèNovèNovè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que s'hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d 'exigir-la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l'activitat subvencionadora, o, si s'escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l 'interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

DesèDesèDesèDesè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i que són els següents: 

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit . 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció. 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè de l'acord 
d’aquesta subvenció. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’ 
incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals. 
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos 
assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que 
fonament la concessió de la subvenció . 
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos 
assumits per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció , diferents dels enumerats a l'apartat 
f), quan es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i 
regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la 
Unió Europea o d'organismes internacionals.

En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu 
a aquesta mateixa normativa. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 1.324,95€ amb càrrec a 
la partida H421.34112.48452 del vigent pressupost.

TERCER. Indicar a l'entitat Esport Club Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà 
el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes 
d'aquesta subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat Esport Club Granollers i a l 'Àrea Econòmica.

CINQUÈ.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT



 

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS D''''ALLOTJAMENT ENALLOTJAMENT ENALLOTJAMENT ENALLOTJAMENT EN    
UNA INTRANET DE LES DADES DELS EXPEDIENTS DEL PROGRAMA DUNA INTRANET DE LES DADES DELS EXPEDIENTS DEL PROGRAMA DUNA INTRANET DE LES DADES DELS EXPEDIENTS DEL PROGRAMA DUNA INTRANET DE LES DADES DELS EXPEDIENTS DEL PROGRAMA D''''ATENCIÓ A LAATENCIÓ A LAATENCIÓ A LAATENCIÓ A LA    
DEPENDÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS  DE LDEPENDÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS  DE LDEPENDÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS  DE LDEPENDÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS  DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local. de data 26 de maig de 2015, es va  iniciar 
l'expedient, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques per a la contractació  del servei d'allotjament en una intranet de les dades 
dels expedients del programa d'atenció a la dependència dels serveis socials per al període executiu 
de 24 mesos , amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, per un import màxim de 4.793,39 euros 
més 1.006,61 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 5.800,00 euros, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària , i declarar la seva plurianualitat .

Amb data 28 de maig de 2015, s'han convidat a les empreses següents:

JCS DISSENY & PUBLICITAT SL
ADRIÀ COLOMER SERRA
SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN SL

Només s'ha presentat  SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN SL

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el cap del servei de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Granollers, ha emès l'informe tècnic en el que s' inclou la següent 
puntuació derivada a la valoració dels criteris exposats o que es detalla a continuació :

----    Proposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticament     ((((fins afins afins afins a     100100100100    puntspuntspuntspunts))))

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa PreuPreuPreuPreu PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN 
SL

4.790,00 100

Com a resultat de la valoració, en el mateix informe es proposa l'adjudicació del contracte de serveis   
d'allotjament en una intranet de les dades dels expedients del programa d'atenció a la dependència 
dels serveis socials de l'Ajuntament de Granollers, per al període executiu de 24 mesos, a l'empresa    
SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN SL amb CIF  B-61950127,  per un import de 4.790,00  euros ,  més 
1.005,90 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 5.795,90 euros.

En data 9 de juny de 2015 s'ha requerit electronicament a l'empresa SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN 
SL amb CIF  B-61950127 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El  dia 22 de juny de 2015 , l'empresa SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN SL ha presentat la 
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars , i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes i l 'adjudicació  del contracte.

Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa al procediment negociat.

Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 



la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN SL  amb CIF  B - 61950127 , el 
contracte de serveis d'allotjament en una intranet de les dades dels expedients del programa d'atenció 
a la dependència dels serveis socials de l'Ajuntament de Granollers, per al període executiu de 24 
mesos,  per un import de 4.790,00  euros ,  més 1.005,90 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 
5.795,90 euros i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, i amb càrrec a la partida 
pressupostària H 461.23110.22799 i segons la següent distribució:

2015 2016 2017
Import IVA Total Import IVA Total Import IVA Total

1.197,22 251,42 1.448,64 2.395,56 503,06 2.898,62 1.197,22 251,42 1.448,64

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2 apartat 
g)

TERCERTERCERTERCERTERCER. Facultar al senyor Alcalde de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes 
de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economia per tal es confeccionin 
els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el punt primer d'aquest 
acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''IL·LUSTRE COL·LEGI DIL·LUSTRE COL·LEGI DIL·LUSTRE COL·LEGI DIL·LUSTRE COL·LEGI D''''ADVOCATS DE GRANOLLERS PELADVOCATS DE GRANOLLERS PELADVOCATS DE GRANOLLERS PELADVOCATS DE GRANOLLERS PEL    
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEDESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEDESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEDESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE    ''''DDDD''''ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIAASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIAASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIAASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA    
I DI DI DI D''''ASSESSORAMENT ALS CIUTADANS EN DIVERSES MATÈRIESASSESSORAMENT ALS CIUTADANS EN DIVERSES MATÈRIESASSESSORAMENT ALS CIUTADANS EN DIVERSES MATÈRIESASSESSORAMENT ALS CIUTADANS EN DIVERSES MATÈRIES ''''    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar a favor de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, amb NIF Q0863004H, una 
subvenció nominativa per import de 4.151,28 € per al desenvolupament del projecte d'assessorament i 
intermediació hipotecària (OFIMEH) i d'assessorament als ciutadans en diverses matèries per l'any 
2014.

El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció preveu que l'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada no més tard del dia 31 de març de 2015.

En data 31 de març de 2015, amb número de registre d'entrada 2015006229, l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Granollers ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe tècnic emès al respecte que justifica la procedència d'aprovar la justificació de l'actuació 
subvencionada que s'ha indicat, atès que s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada 
s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada, i acredita la correcta execució de l'actuació 



subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a l 'acord d'atorgament.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1 L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

2. L'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la 
justificació de les subvencions públiques .

3. L'article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

4. Els articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, 
aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

5. El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 
2014, pel que fa al termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat 
per a la qual es va concedir la subvenció.

Per tot l'exposat,

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Granollers, amb NIF Q0863004H, per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 
2014, per a l'any 2014, en els termes que s'indiquen a continuació:

ActuacióActuacióActuacióActuació
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat
%%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Assessorament i intermediació hipotecària 
(OFIMEH) i assessorament als ciutadans en 

diverses matèries  
4.151,28 € 4.151,28 € 4.261,32 € 100%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA APADIS PEL DESENVOLUPAMENT DELENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA APADIS PEL DESENVOLUPAMENT DELENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA APADIS PEL DESENVOLUPAMENT DELENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA APADIS PEL DESENVOLUPAMENT DEL    
PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    ''''RESTAURANT SOCIAL GATO VERDERESTAURANT SOCIAL GATO VERDERESTAURANT SOCIAL GATO VERDERESTAURANT SOCIAL GATO VERDE ''''    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 14 d'octubre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va atorgar a favor de l'entitat Fundació Privada APADIS, amb NIF G63808760, una subvenció 
nominativa per import de 6.000,00 € per al desenvolupament del projecte 'restaurant social Gato 
Verde' per l'any 2014, que té per objecte principal la inserció laboral de persones amb discapacitat o 
malaltia mental associada mitjançant el seguiment i el suport especial .



El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció preveu que l'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada no més tard del dia 28 de febrer de 2015.

En data 27 de febrer de 2015, amb número de registre d'entrada 2015003819, l'entitat beneficiària ha 
presentat la justificació requerida, que ha estat complementada en data 24 de març de 2015 i en data 
1 de juny de 2015, amb números de registre d'entrada GEN150147AC i 2015012413, respectivament, 
a petició del servei gestor.

Vist l'informe tècnic emès al respecte que justifica la procedència d'aprovar la justificació de l'actuació 
subvencionada que s'ha indicat, atès que s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada 
s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada, i acredita la correcta execució de l'actuació 
subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a l 'acord d'atorgament.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1 L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

2. L'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la 
justificació de les subvencions públiques .

3. L'article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

4. Els articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, 
aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

5. El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la Junta de Govern Local de 14 d'octubre de 
2014, pel que fa al termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat 
per a la qual es va concedir la subvenció.

Per tot l'exposat,

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'entitat Fundació Privada 
APADIS, amb NIF G63808760, per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d'octubre  de 2014, 
per a l'any 2014, en els termes que s'indiquen a continuació:

ActuacióActuacióActuacióActuació Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat %%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Restaurant social Gato Verde 48.884,08 € 6.000,00 € 49.117,31 € 12,27%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 



21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''ENTITAT ASSOCIACIÓ APADIS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEENTITAT ASSOCIACIÓ APADIS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEENTITAT ASSOCIACIÓ APADIS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEENTITAT ASSOCIACIÓ APADIS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE    
''''CENTRE DE TARDACENTRE DE TARDACENTRE DE TARDACENTRE DE TARDA ''''    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 11 de novembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar a favor de l'entitat Associació APADIS, amb NIF G62962188, una subvenció nominativa 
per import de 1.000,00 € per al desenvolupament del projecte 'Centre de tarda' per l'any 2014, que té 
per objecte principal oferir un espai lúdic i cultural amb el suport d'una mestra d'educació especial i 
altres especialistes, on s'ofereix un ventall de possibilitats adaptades a les necessitats dels usuaris .

El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció preveu que l'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada no més tard del dia 28 de febrer de 2015.

En data 27 de febrer de 2015, amb número de registre d'entrada 2015003823, l'entitat beneficiària ha 
presentat la justificació requerida, que ha estat complementada en data 24 de març de 2015 i en data 
1 de juny de 2015, amb números de registre d'entrada GEN150148GT i 2015012415, respectivament, 
a petició del servei gestor.

Vist l'informe tècnic emès al respecte que justifica la procedència d'aprovar la justificació de l'actuació 
subvencionada que s'ha indicat, atès que s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada 
s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada, i acredita la correcta execució de l'actuació 
subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a l 'acord d'atorgament.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

2. L'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la 
justificació de les subvencions públiques .

3. L'article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

4. Els articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, 
aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

5. El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la Junta de Govern Local d'11 de novembre de 
2014, pel que fa al termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat 
per a la qual es va concedir la subvenció.

Per tot l'exposat

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'entitat Associació APADIS, 
amb NIF G62962188, per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2014, per a 
l'any 2014, en els termes que s'indiquen a continuació:

ActuacióActuacióActuacióActuació Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat %%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
Centre de tarda 36.675,00 € 1.000,00 € 37.642,32 € 2,73%



SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i trenta minuts i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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